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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ГРАФОМОТОРНИХ ПОРУШЕНЬ ЗАСОБАМИ 

СТРУКТУРОВАНОГО ВПЛИВУ НА СИНТЕТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ 

МОВЛЕННЯ 

 

NATALIIA BABYCH. PREVENTION OF GRAPHOMOTOR DISORDERS BY THE 

MEANS OF STRUCTURAL IMPACT ON SYNTHETIC ACTIVITY OF CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE 

 
Анотація. У статті висвітлюються основні аспекти розвитку графомоторних навичок. 

Особливо гостро проблема виявлення та компенсації порушень зазначених аспектів розвитку 

постає у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Вирішення 

окресленої проблеми передбачає ранню діагностику порушень і проведення превентивних 

заходів у старшому дошкільному віці як передумови ефективного формування писемного 

мовлення. Ефективність використання окреслених заходів сприятиме гармонізації 

сукцесивно-симультанної діяльності та розвитку пальцевого праксису, що попереджає або 

пом’якшує порушення писемного мовлення.  

Отже, метою статті є висвітлення особливостей превентивного підходу до формування 

графомоторних навичок у дітей із загальним недорозвитком мовлення та обґрунтування 

структурованого підходу до їхньої корекції. У дослідженні були використані такі методи: 

теоретичний аналіз, синтез та узагальнення матеріалів загальної та спеціальної літератури; 

емпіричне порівняльне дослідження з використанням діагностики стану сформованості 

графомоторних навичок до та після апробації розробленої системи корекційного впливу. 

Розкрито особливості формування графомоторних навичок у дітей із загальним 

недорозвитком мовлення та механізми порушень синтетичної діяльності, що можуть 

зумовлювати виникнення дисграфії в означеної категорії дітей. Ефективність 

mailto:n.babych@kubg.edu.ua


Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Випуск 17, 2020 
 

12 
 

логокорекційного впливу базувалася на використанні навчально-превентивних і 

розвивальних завдань. Розкрито структурований вплив на графомоторні навички та 

запропоновано поетапний підхід впливу на сукцесивно-симультанні процеси для 

попередження графомоторних порушень, а саме розвиток дрібної моторики, графічних 

навичок. Отже, це складний процес, який потребує систематичної, послідовної роботи, що 

дасть змогу уникнути багатьох складнощів під час навчання дітей письма в школі. 

Таким чином, проведене дослідження свідчить, що поетапна превентивна робота з 

формування синтетичної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення, сприятиме розвитку когнітивних процесів, що надзвичайно 

важливо на етапі підготовки їх до школи. 

Ключові слова: графомоторні навички, синтетична діяльність, сукцесивні процеси, 

симультанні процеси, сукцесивно-симультанний аналіз і синтез, графомоторні порушення, 

діти із загальним недорозвитком мовлення. 

 

Abstract. The article highlights the main aspects of the development of graphomotor skills. 

The problem of violation detection and compensation of these aspects of development is essentially 

important for children of older pre-school age with general speech underdevelopment as a 

prerequisite for the effective formation of written speech. The solution of the outlined problem 

involves early diagnosis of disorders and preventive measures for children of older pre-school age. 

Effective use of the outlined measures will contribute to the harmonization of successive-

simultaneous activity and the development of manual praxis, which prevents or mitigates speech 

disorders. 

Thus the article is devoted to highlighting the peculiarities of the graphomotor skills 

formation in children with a developmental language disorder. Revealed the peculiarities of their 

formation and mechanisms of impairments of synthetic activity, which can cause the occurrence of 

dysgraphia in the mentioned category of children. The content of the diagnostic method for the 

synthetic activity examination as a basis for writing skills are substantiated and explained. The 

author of the article considers it expedient to look into the state of formation of simultaneous and 

successive analysis and synthesis on the perceptual, recollection and intellectual level. The results 

of the empirical study are summarized and the characteristic impairments that can cause the 

disorders of written expression are identified. As a final justification for the necessity to solve this 

problem applied the conclusion that children with low readiness to master the motor skills require 

speech-language therapy, which is aimed at the formation of specific operations and functions, 

synthetic activities. Emphasis is placed on the fact that examination and formation should be 

conducted through a structured approach. The material of the article is based on a detailed analysis 

of the mechanisms of the graphomotor skills formation based on simultaneous and successive 

processes.  On this basis, were substantiated the main approaches of structured influence and the 

content of the stepwise intervention in the graphomotor skills formation for the prevention of 

speech disorders was developed. 

Thus, the study shows that the phased preventive work on the formation of synthetic activities 

in children of older pre-school age with general speech underdevelopment, will promote the 

development of cognitive processes, which is extremely important at the stage of preparation for 

school. 

Key words: graphitomotor skills, synthetic activity, sequential processes, simultaneous 

processes, sequential simultaneous analysis and synthesis. 
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Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку освіти й 

постійного зростання вимог до рівня готовності дітей до навчання в Новій 

українській школі, головними й актуальними стають дослідження, присвячені 

пошуку шляхів ефективної підготовки дітей старшого дошкільного віку, які 

мають порушення мовлення. 

Діти із загальним недорозвитком мовлення належать до групи ризику 

виникнення в них порушень читання й письма. Причинами цих труднощів є не 

тільки порушення усного мовлення, а й рівень розвитку вищих психічних 

функцій, особливості розвитку зорово-моторної координації, просторових 

уявлень, дрібної моторики, почуття ритму тощо. Ранній початок систематичної, 

цілеспрямованої роботи з попередження окреслених порушень сприяє більш 

успішному засвоєнню грамоти під час шкільного навчання. 

Одним із напрямів запобігання зазначених порушень є компенсаторна 

робота з формування графомоторних навичок у дітей із ЗНМ, для яких 

характерна несформованість складних довільних форм зорово-моторної 

координації, порушення орієнтування на площині паперу, неправильне 

положення руки під час графомоторної діяльності, недорозвиток дрібної 

моторики тощо. Усе це свідчить про наявність порушень синтетичної 

діяльності. 

Наразі, питання діагностики й корекції графомоторних навичок у дітей із 

загальним недорозвитком мовлення дошкільного віку, які базуються на основі 

сукцесивно-симультанного аналізу й синтезу, потребують сучасного підходу. 

Тому рання діагностична й компенсаторна робота з розвитку графомоторних 

навичок як передумови до оволодіння писемним мовленням у дітей означеної 

категорії є актуальною. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Актуальними питаннями 

теорії та практики логопедії та спеціальної педагогіки є своєчасне виявлення, 

попередження та усунення у дітей із загальним недорозвитком мовлення порушень 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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писемного мовлення. Окреслені проблеми мають багатоаспектний характер, що 

підтверджується дослідженнями кола науковців (Андрусишина, 2010, Гопіченко, 

1979, Корнєв, 1997, Лалаєва, 1989, Соботович, 2003 та ін.). На етапі шкільного 

навчання у дітей із загальним недорозвитком мовлення часто виникають 

дислексія, дисграфія, дизорфографія, які зумовлені як порушеннями усного 

мовлення, так і недоліками гностичних, мнестичних, мисленнєвих функцій 

(Ахутіна, 1998, Данілавічютє, 1997, В. Ільяна, 2017, Русецька, 2007, Тарасун, 

1999, Фотєкова, 2014, Шеремет, 2012 та ін.). Порушення писемного мовлення 

часто поєднуються в дітей із загальним недорозвитком мовлення із 

недостатньою сформованістю мотивації, навичками саморегуляції та 

самоконтролю (Валявко, 2011, Мартиненко, 2015, Прищепова, 2017, Тищенко, 

2011, Чередніченко, 2019 та ін.). 

Підготовка дітей із загальним недорозвитком мовлення до подальшого 

навчання в школі є одним з основних завдань корекційно-превентивного 

навчання. Оскільки діти із загальним недорозвитком мовлення входять до 

групи ризику з виникнення труднощів у навчанні, особливе значення надається 

вирішенню проблеми діагностики, раннього прогнозування і своєчасного 

запобігання можливого дефіциту в розвитку навчальних функцій 

(Андрусишина, 2010, Бартєнєва, 2014, Єфименко, 1985, Жукова, 2015, Лалаєва, 

1983, Луцько, 2016, Мартинчук, 2007, Мельніченко, 2014, Рібцун, 2017, 

Тарасун, 1998, Тичина, 2016, Тищенко, 2015, Трофименко, 2016, Філічева, 2007 

та ін.). 

Зі сказаного вище можна зробити висновок про те, що проблема 

підвищення ефективності комплексної компенсаторної роботи з підготовки 

руки до письма, а саме розвитку графомоторних навичок у дітей дошкільного 

віку із загальним недорозвитком мовлення, не втрачає своєї актуальності. 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2_%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2_%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%83
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Метою статті є висвітлення особливостей превентивного підходу до 

формування графомоторних навичок у дітей із загальним недорозвитком 

мовлення та обґрунтування структурованого підходу до їхньої компенсації. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз, синтез та узагальнення 

матеріалів загальної та спеціальної літератури; емпіричне порівняльне 

дослідження з використанням діагностики стану сформованості графомоторних 

навичок до та після апробації розробленої системи компенсаторного впливу. 

Результати дослідження. Графомоторні навички – це складний процес, 

що включає виконання тонких координованих рухів руки та вимагає 

злагодженої роботи дрібних м’язів кисті і всієї руки, а також добре розвиненого 

зорового сприймання й довільної уваги. Крім того, процес формування 

графомоторних навичок письма дуже складний і охоплює різні сфери розумової 

діяльності людини. 

У психолого-педагогічних дослідженнях підкреслюється, що формування 

графомоторних навичок необхідно починати задовго до вступу дитини до 

школи. У дошкільному віці діти вчаться креслити на папері прямі лінії або 

замкнені каракулі, ще не контролюючи зором напрям своєї руки. Пізніше 

починає включатися зоровий контроль – дитина щось малює (будиночок, сонце, 

дерево й інше), пише олівцем окремі друковані літери. Заняття ліпленням, 

конструюванням, виробами з паперу розвивають руку, пальці й зоровий 

контроль дитини. Такі завдання готують руку й зорову координацію дитини до 

процесу письма – розвивають дрібні м’язи руки, вчать бачити форму і 

відтворювати її (Данілавічютє, 2010: 81-91, Корсакова & Московичюте, 1985). 

Вікові особливості розвитку дрібної моторики та зорово-моторної 

координації, які сприяють формуванню графомоторних навичок, мають 

відповідати віковій етапності. Пропустивши один період у формуванні навичок, 

дитина може зазнати значних труднощів надалі в оволодінні графомоторними 

навичками.  

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%96
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Отже, здатність дитини до малювання й копіювання є необхідним 

елементом визначення готовності дитини до навчання грамоти. Тому важливим 

параметром шкільної зрілості є рівень розвитку дрібної моторики провідної 

руки, що визначає швидкість і легкість формування навички письма.  

Усе вище зазначене свідчить про необхідний достатній рівень розвитку 

рухових навичок. Дітям із загальним недорозвитком мовлення властиве 

відставання в розвитку рухової сфери, яке виражається як порушення 

координації складних рухів, невпевненість у виконанні точних рухів та 

зниження швидкості, недостатня координація пальців, кисті руки, що потребує 

спеціального корекційного впливу (Соботович, 2003: 2-11, Ушакова, 2011). 

Важливо зазначити, що формування графомоторних навичок фізіологічно і 

психічно досить складний процес, який включає багато сфер розумової 

діяльності дитини, оскільки пов’язаний із функціонуванням різних ділянок 

кори головного мозку. З допомогою зорового, слухового, моторного, 

тактильно-вібраційного аналізаторів дитина отримує інформацію з 

навколишнього середовища, яку мозок обробляє, аналізує і створює картину 

світу з допомогою двох видів аналізу: послідовного та одночасного. Перший 

спосіб обробки інформації називають сукцесивним, другий – симультанним. 

Незважаючи на те, що обидва ці способи в індивідуальному досвіді існують у 

взаємодії, можна виділити види діяльності, які найбільше пов’язані переважно з 

одним із них. Так, слухове сприймання мовлення – процес сукцесивний, а 

зорове сприймання предметів та їхнє віднесення до певного класу внаслідок 

одномоментного, миттєвого, спонтанного рішення – симультанний (Корнєв, 

1997). 

У сукцесивному плані представлена послідовність актів, а саме: послідовне 

сприймання системи звуків, ліній, складів, ритмів, мелодій або створення їхньої 

серійної послідовності; запам’ятовування елементів схеми задачі, тексту, 

інструкції; створення серійної послідовності мовленнєвого висловлювання або 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE-%D1%8F%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B8%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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математичного обчислення тощо. У симультанному плані (або інакше в плані 

образу) відображено результат одночасного схоплення розрядної будови числа 

або складу слова, кількісних і просторових відношень; запам’ятовування схеми 

доведень, міркувань, утримання в пам’яті будь-якого осмисленого тексту; 

розуміння значення слів і системи відношень, які виражаються певними 

граматико-синтаксичними засобами (Гурьянов, 2011, Тарасун, 1999). 

Створення одночасних (симультанних) синтезів залежить від рівня 

сформованості і функціонування зорового, вестибулярного й тактильного 

аналізаторів. Вони значною мірою визначають ступінь розвитку просторового 

гнозису, який є основою диференціації предметів та їх елементів за формою, 

розташуванням у просторі, величиною, а також забезпечують належний синтез 

інформації, що надходить. Внаслідок цього в дітей формується здатність 

одночасно, цілісно сприймати комплекс предметів, фігур, малюнків, що 

важливо для розвитку графомоторних навичок. Валентина Тарасун зазначала, 

що причиною неправильного виконання завдань симультанного характеру є не 

порушення мислення загалом, а вибіркове порушення саме окремих 

симультанних аналізів та синтезів. Відповідно, цілеспрямоване їхнє 

формування сприятиме запобіганню виникнення в таких дітей труднощів під 

час конструювання, малювання, ліплення тощо (Корсакова & Московичюте, 

1985; Тарасун, 1999). 

Водночас порушення сукцесивних аналізів та синтезів, на думку автора, 

можуть бути наслідком саме локальної недостатності ділянок кори головного 

мозку, які, не впливаючи загалом на аналітико-синтетичну діяльність, 

призводить до порушення деяких психічних функцій. Внаслідок цього в дітей 

не забезпечується вироблення і збереження програм дій, здатність змінювати їх, 

пристосовуючи до ситуації, знижується можливість утримувати дії в межах 

заданої схеми. Такі труднощі відчуваються під час засвоєння письма та 

сприймання й розуміння зв’язного лінгвістичного матеріалу. У деяких випадках 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
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також виникає диспраксія, тобто порушення здатності виконувати довільні дії й 

рухи. Внаслідок цього у дітей, наприклад, недостатньо закріплюється зв’язок 

між фонемами, артикулемами та графемами, які їх реалізують. У кінцевому 

результаті це призводить до значного сповільнення чи обмеження під час 

засвоєння дітьми грамоти пошуки потрібного руху для вимови відповідного 

звуку, заміни одного руху іншим та їх написання (Чередніченко & Тенцер, 

2019: 312-324). 

У зв’язку з викладеним вище зазначимо, що для дослідження стану 

сформованості сукцесивних процесів застосовуються завдання, спрямовані на 

діагностику: 

• перцептивних дій: копіювання серії дій із предметами; утримання заданої 

послідовності рухів із зоровою опорою; 

• мнестичних дій: відтворення серійних інструкцій по пам’яті; 

• мисленнєвих дій: відтворення цілісного образу; продовження 

малюнкового ряду, закінчення речень тощо. 

Відповідно для дослідження стану сформованості симультанних процесів 

застосовуються наступні завдання: 

• перцептивні дії: впізнання реалістичних і схематичних зображень; 

визначення зорових аналогій; розпізнавання ознак цілого; 

• мнестичні дії: опосередковане запам’ятовування рухів; відтворення по 

пам’яті назв предметів, зображених на малюнках; знаходження знайомих 

предметів серед інших; 

• мисленнєві дії: складання цілого з частин; класифікація малюнкових 

зображень; знаходження аналогій; просторова орієнтація на аркуші паперу 

тощо (Тарасун, 1999; Садовнікова, 2003). 

Отже, основними передумовами формування графомоторних навичок у 

дітей старшого дошкільного віку виступають універсальні дії й операції, якими 

є сукцесивні й симультанні синтетичні структури, які включають у себе 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%97%D1%85-%D1%96-%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8
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перцептивний, мнестичний, інтелектуальний рівні сформованості. Така робота 

передбачає розвиток у дитини базового обсягу загальних інваріантних дій та 

операцій, які сприяють ефективному засвоєнню в неї навчальних здібностей, 

формування значного обсягу певних знань, умінь та навичок, що готують її до 

успішного засвоєння навичками читання та письма. Крім того, зрілість 

сукцесивно-симультанних операційних структур створює необхідну 

передумову ранньої одночасної підготовки дітей із загальним недорозвитком 

мовлення до формування спеціальних навчальних здібностей. 

Однією з основних причин труднощів шкільного навчання є недостатній 

рівень сформованості в учнів навчальних здібностей, як загальних, так і 

парціальних (часткових), спеціальних – лінгвістичних, математичних тощо. 

Проте першопричиною труднощів шкільного навчання є не недорозвиток 

навчальних здібностей, а стан тих психофізичних механізмів, що забезпечують 

їхнє формування й розвиток (Агаркова, 2014: 15-17; Лурія, 2002). 

Отже, особливостями формування графомоторних навичок у дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення є труднощі 

зумовлені недостатньою зрілістю сукцесивно-симультанних операційних 

структур, слабо розвиненою загальною та дрібною моторикою, недостатньою 

сформованістю навичок зорово-рухової координації, довільної уваги, пам’яті, 

уявлення просторових відношень. 

Усе вище зазначене зумовлює використання комплексного підходу до 

визначення стану сформованості графомоторних навичок у дітей із загальним 

недорозвитком мовленні та поетапну компенсаторну роботу з формування 

симультанно-сукцесивних процесів для попередження графомоторних 

порушень. 

Визначення в дитини із загальним недорозвитком мовлення 

співвідношення між достатньо зрілими й недорозвинутими симультанно-

сукцесивними структурами дасть змогу попередити труднощі на початковому 

http://onlinecorrector.com.ua/%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B0%D0%B6
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B0%D0%B6
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D1%8F%D0%B2%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D1%8F%D0%B2%D0%B0
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83


Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Випуск 17, 2020 
 

20 
 

етапі оволодіння писемним мовлення та застосувати структурований  підхід до 

формування графомоторних навичок. В останньому випадку йдеться про 

структурування саме компенсаторного впливу. Структурований підхід 

передбачає: розробку такої структури компенсаторного матеріалу, яка 

виявилася б найоптимальнішою для визначених під час діагностичного 

дослідження графомоторних порушень кожної дитини старшого дошкільного 

віку із загальним недорозвитком мовлення; групування та вибудовування 

запропонованого матеріалу так, щоби до нього можна було внести необхідний 

елемент для кожної дитини індивідуально, відповідно до рівня сформованості 

графомоторних навичок, що забезпечить поетапний розвиток їхньої 

графомоторної діяльності та попередить виникнення порушень писемного 

мовлення. 

Усе вищесказане дає підстави стверджувати, що в зміст компенсаторно-

превентивного навчання має бути включений спеціальний етап роботи, 

основним завданням якого є своєчасне, починаючи з дошкільного віку, 

формування в дитини основних видів синтетичної діяльності. Вбачаємо 

необхідним дослідити особливості формування графомоторних навичок у дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ІI–IІІ рівня, 

щоби перевірити структуру порушень графомоторних навичок та визначити 

особливості компенсаторної роботи з окресленою категорією дітей. 

Саме ці положення спонукали до створення методики дослідження стану 

сформованості графомоторних навичок у дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення. Вона базувалася на діагностичній 

методиці Валентини Тарасун, яка була адаптована до завдань окресленого 

дослідження. Кожне завдання виконувалося і оцінювалося на трьох рівнях: 

перцептивному, мнестичному, інтелектуальному, до яких було прописано 

показники і критерії оцінювання. Усе це дало змогу з’ясувати стан 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81-%D1%81%D1%8F
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
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сформованості графомоторних навичок у дітей із загальним недорозвитком 

мовлення ІІ-ІІІ рівня. 

Аналізуючи отримані дані можемо констатувати, що тільки третина 

(33 %) дітей старшого дошкільного віку зі ЗНМ показали середній рівень 

сформованості графомоторних навичок. І майже у 67 % вони сформовані на 

низькому рівні, що може стати в подальшому причиною порушень процесів 

письма й читання. Це свідчить про те, що більшість дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення повільніше 

сприймають інформацію, засвоюють її і відтворюють на папері, мають меншу 

працездатність у виконанні завдань, а також зовсім не зосереджені на інструкції 

дорослого. Унаслідок чого, група з порушенням мовленнєвого розвитку не 

змогла виконати жодної серії завдань на високому рівні. 

Отже, результаті діагностики було визначено, що для дітей означеної 

категорії характерна недостатня сформованість дрібної моторики, знижена 

амплітуда рухів і переключення з руху на рух, порушено графічні навички 

(просторове орієнтування на площині аркуша, рухові графічні навички, зорово-

моторна координація), також порушено вміння орієнтуватися у своїй роботі за 

зразком (довільна увага, просторове сприймання, сенсомоторна координація і 

дрібна моторика). За результатами всіх завдань, можна стверджувати, що дітям 

простіше було виконувати завдання з використанням демонстраційного 

матеріалу, тому в завданнях з опорою на зразок (перцептивний рівень) – 

результати кращі. 

Відповідно до виявлених порушень зазначимо, що діти старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення потребують 

спеціального компенсаторного впливу для формування графомоторних навичок 

на основі симультанно-сукцесивних аналізів і синтезів. Усе це дало підстави 

для розроблення структурованого підходу до формування графомоторних 
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http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Випуск 17, 2020 
 

22 
 

навичок відповідно до визначених теоретичних підходів та результатів 

діагностики. 

Розроблена система компенсаторно-розвивальної роботи з формування 

графомоторних навичок у дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення мала на меті: розвивати дрібну моторику пальців рук, 

зорово-моторну координацію, точну координацію рухів, рухові графічні 

навички; навчити переключатися з одного руху на інший; збільшувати 

амплітуду рухів пальців рук; розвивати увагу, спостережливість, мислення, 

зорове сприймання, просторове сприймання й чітке орієнтування на аркуші 

паперу, вчити помічати відмінності між силуетами; розвивати міжпівкульну 

взаємодію. 

Система компенсаторно-розвивальної роботи складалася з трьох блоків. 

Кожен блок було розраховано на 4-5 занять із п’яти вправ, які виконуються за 

рівнем складності від простого до складного.  

Компенсаторно-розвивальна робота з дітьми старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення реалізувався в три етапи: I етап  – 

спрямована на розвиток симультанного аналізу й синтезу; II етап – спрямована 

на розвиток сукцесивного аналізу й синтезу; III етап – спрямована на розвиток 

симультанно-сукцесивного аналізу й синтезу. 

Зміст занять містив пальчикові вправи; завдання просторового характеру 

(малювання на піску, викладання малюнку з кольорових паличок, надягання 

кольорових резинок на пальчики, проходження через лабіринт); завдання на 

увагу (лабіринти «від точки А до точки Б», знаходження потрібної 

тіні/частинки); завдання на розвиток графомоторних навичок (домальовування 

відповідних частинок, з’єднати від крапки до крапки по цифрам, обведення 

ліній одразу двома руками); завдання творчого характеру (вирізання за 

контуром, заповнення вкладок: пластиліном/ґудзиками/фарбами/фломастерами, 

конструювання з паличок). 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D0%BE
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Відповідно до змісту занять було розроблено індивідуальний зошит для 

кожної дитини відповідно до визначених потреб дитини під час діагностики, 

який складався з трьох частин із розробленою серією завдань і містив по п’ять 

ігор на розвиток графомоторних навичок. Завдання в зошиті було розподілено 

на п’ять видів: пальчикові вправи; завдання просторового характеру; завдання 

на увагу; завдання на розвиток графомоторних навичок; завдання творчого 

характеру. Кожне завдання на сторінці зошиту мало свою візуальну підказку 

для дитини й дорослого. Зауважимо, що завдання було структуровано у такий 

спосіб, щоби дитина виконуючі наступні вправи, повторювала всі попередні, 

тим самим удосконалювала набуті навички.  

Після апробації завдань компенсаторно-розвивальної роботи з формування 

графомоторних навичок у дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення, констатовано позитивний рівень збільшення 

показників із виконання серії завдань відповідно до застосованого 

структурованого підходу (рис.1).  

 

Рис. 3. Динаміка змін у сформованості графомоторних навичок у дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення 

Результати діаграми констатують позитивну динаміку змін у 

сформованості графомоторних навичок у дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення. Констатовано, що з’явився високий рівень 

(34%) та збільшився середній рівень (53%) за рахунок зниження низького рівня 

до 13%. Після проведення запропонованого комплексу, помітно зросли 

http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://onlinecorrector.com.ua/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
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http://onlinecorrector.com.ua/%D1%83-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
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можливості дітей у відтворенні чітких рухів із зоровою опорою та без (слухове 

сприймання), тобто спостерігається збільшення швидкості у виконанні 

завдання, зваженість у своїх діях, впевненість у виконанні динамічного і 

статичного руху, спостерігається покращення сприймання інформації на слух, 

з’явилися більш чіткі уявлення про можливості користуванням олівцем та 

розширився діапазон ігор, які включають у себе дрібну моторику. 

Отже, методика формування графомоторних навичок у дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення підтвердила свою 

ефективність. Отримані результати експериментального дослідження свідчать 

про ефективність застосування структурованого підходу до формування 

графомоторних навичок у дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене 

дослідження свідчить про те, що у дітей із загальним недорозвитком мовлення 

спостерігається недостатній розвиток сукцесивних і симультанних процесів від 

яких залежить рівень сформованості і функціонування зорово-моторної 

координації, зорової уваги та сприймання; розвиток просторового орієнтування, 

візуально-просторових уявлень; графічні уміння; дрібна моторика тощо, що є 

засадами формування графомоторних навичок як основи писемного мовлення. 

Тому дитині старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення 

необхідна превентивна допомога в оволодінні графомоторними навичками 

через спеціально організований структурований вплив, який має спиратися на 

достатній рівень сформованості синтетичної діяльності. 

Розроблена нами система компенсаторно-розвивальної роботи з 

формування графомоторних навичок у дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення IІ-IІІ рівня, включала в себе завдання на 

розвиток графомоторних навичок; дрібної моторики, графічних навичок 

(просторове орієнтування на площині аркушу, рухові графічні навички, зорово-
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моторна координації, вміння орієнтуватися у своїй роботі за зразком тощо). 

Результати засвідчили її ефективність застосування. Однак для підвищення 

результативності впливу, вважаємо, що застосування окресленої системи 

роботи має бути більш тривалим, оскільки графомоторні навички формуються 

повільно і є складною частиною підготовки дитини до писемного мовлення. У 

контексті цієї проблематики перспективними напрямами подальших 

досліджень є створення структурованого підходу до формування 

графомоторних навичок у дітей дошкільного віку з порушеннями сенсорного 

розвитку. 
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