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ФОРМУВАННЯ КІНЕСТЕТИЧНОГО ПРАКСИСУ 

У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ 

 
У зв’язку із невпинним зростанням дестабілізуючих факторів ендо-

генного та екзогенного походження швидкими темпами зростає кіль- 
кість дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку, значну частину 
серед них становлять діти із загальним недорозвитком мовлення  
(далі – ЗНМ). Для дітей із ЗНМ є характерними порушення всіх 
складових мовлення, зокрема фонетико-фонематичної. 

Порушення фонетико-фонематичної складової мовлення є однією з 
причин, що обумовлюють труднощі у оволодінні правильною звуко- 
вимовою у дітей із ЗНМ. Ще однією причиною є недостатня сформова-
ність праксису. 
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Вивченням особливостей формування кінестетичного праксису у 
дітей із загальними недорозвитком мовлення присвячені роботи Т. Аху- 
тіної, О. Валяєвої, Г. Волкової, Н. Жукової, О. Мастюкової, З. Репіної, 
Ю. Рібцун, Т. Філічєвої, Л. Фоміної, M. Barichello, A. Bertagnolli, 
M. Ceron, M. Keske-Soares. 

Праксис – це система довільних та предметних дій, що має складну 
неврологічну та психологічну організацію. Відповідно до типу передачі 
нервового імпульсу праксис поділяють на кінетичний та кінестетичний, 
а за іншою класифікацією – на конструктивний, пальцевий, оральний та 
артикуляційний [1, с. 4]. 

Кінестетичний праксис – забезпечує передачу чітких сигналів про 
положення частин тіла у просторі, тому є важливим при побудові та 
реалізації руху. Зокрема цей вид праксису є основою для оволодіння 
правильною звуковимовою, оскільки забезпечує формування уявлення 
про положення органів артикуляції, під час вимови звуку [1]. 

Вчені Т. Філічєва Г. Чіркіна зазначають, що порушення кінестетич-
ного пальцевого праксису проявляються у дискоординації рухів 
пальців рук та кисті, зниженні якості виконання рухів та контролю за їх 
виконанням [6]. 

Відповідно до думки З. Рєпіної порушення орального праксису 
проявляється у нездатності до відтворення мімічних та окремих ораль- 
них позицій. При чому характерними є порушення точності виконання 
рухів, порушення тонусу оральної мускулатури, тривалий пошук необ- 
хідної оральної чи мімічної позиції, їх заміна, наявність гіперкінезів, 
сінкінезій та підвищеної салівації [5]. 

За даними Г. Волкової артикуляційний праксис формується зі знач- 
ними неточностями та не відповідає віковим нормам. Автор зазначає, 
що порушення кінестетичного артикуляційного праксису супроводжу-
ється порушенням праксису в цілому і особливо чітко виявляється у 
порушенні пальцевого праксису [2]. 

В. Цвинтарний констатує, що у дітей із ЗНМ рухи артикуляційної та 
пальцевої моторики є тісно взаємопов’язаними та є дуже обмеженими. 

В. Бєхтєрєв, М. Кольцова, Є. Соботович, Т. Філічєва, Л. Фоміна 
визначали, що кінестетичний праксис має важливе значення для типо- 
вого розвитку, а пальцевий, оральний та артикуляційний кінестетичний 
праксис перебувають у тісному взаємозв’язку та існує певна залежність 
між їх розвитком та типовим розвитком дитини [5, 6]. 

За результатами аналізу психолого-педагогічної літератури було 
визначено, що у дітей із загальним недорозвитком мовлення спостері-
гається порушення кінестетичної основи руху, яке виявляється у зни- 
женні стану сформованості мануального, орального, та пальцевого 
праксису, що у свою чергу спонукає до детального вивчення його 
особливостей у дітей середнього дошкільного віку із загальним недо- 
розвитком мовлення. 
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Мета емпіричного етапу дослідження – з’ясувати особливості фор- 
мування кінестетичного праксису у дітей середнього дошкільного віку 
із загальним недорозвитком мовлення. 

Відповідно до мети дослідження було проведено констатуваль- 
ний етап експерименту із використанням модифікованих діагнос- 
тичних методик З. Рєпіної, О. Под’якової, М. Чєлишевої, Т. Філічєвої і 
Н. Чєвєльової. 

Завдання діагностики були спрямовані на визначення рівня сформо-
ваності кінестетичного пальцевого, орального та артикуляційного 
праксису у дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ. 

Дослідження проходило на базі закладу дошкільної освіти № 138 
комбінованого типу протягом лютого 2020 року. Вибірку дослідження 
склали 15 дітей середнього дошкільного віку із загальними недорозвит-
ком мовлення та 15 з типовим розвитком. 

Середні показники стану сформованості пальцевого, орального та 
артикуляційного праксису репрезентовано у таблицях (табл.1, табл. 2). 

 

Таблиця 1 

Середні показники рівнів сформованості кінестетичного 

пальцевого праксису у дітей середнього дошкільного віку 

із загальним недорозвитком мовлення та типовим розвитком 

Рівні 
Діти із ЗНМ 

(у %) 
Діти з ТР (у %) 

Високий - 67 

Середній 53 33 

Низький 47 - 

 

При виконанні діагностичних проб у дітей із ЗНМ спостерігалися 

наступні прояви: збільшення часу на пошук заданої позиції, переби-

рання пальцями в ході пошуку, заміна складової позиції, наявність 

додаткових рухів, а також невиконання проби у разі її ускладнення. 

 

Таблиця 2 

Середні показники рівнів сформованості кінестетичного орального 

та артикуляційного праксису у дітей середнього дошкільного віку 

із загальним недорозвитком мовлення та типовим розвитком 

Рівні 
Діти із ЗНМ  

(у %) 
Діти з ТР (у %) 

Високий - 67 

Середній 53 33 

Низький 47 - 
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У дітей із ЗНМ, в порівнянні з їх однолітками із типовим розвитком, 

труднощі при виконанні проб виникали набагато частіше, і виявлялися 

у нездатності визначити положення органів артикуляції за їх кінес- 

тетичним образом. Характерними проявами при виконанні проб були 

підвищення точності виконання вправ з візуальною опорою, тривалий 

пошук позиції, наявність додаткових рухів та підвищення салівації. 

Отже, відповідно до результатів констатувального дослідження може-

мо зробити висновок, що рівень сформованості кінестетичного праксису у 

дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення є 

значно нижчим, ніж у дітей із типовим розвитком та виявляється у наяв- 

ності великої кількості помилок при виконанні завдань на відтворення 

пальцевих та артикуляційних позицій, зниженні точності та якості їх вико- 

нання, дискоординації, наявності супутніх рухів, що у свою чергу, свідчить 

про потребу у цілеспрямованому корекційному впливі. 

Вищезазначене спонукало до розробки методики формування кінес- 

тетичного праксису у дітей середнього дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення засобами тістопластики. 

Використання тістопластики передбачає поєднання вправ спрямо-

ваних на розвиток дрібної та артикуляційної моторики в комплексі. 

Запропоновані комплекси будуть сприяти розвитку кінестетичної та 

пропріоцептивної чутливості пальців рук та органів артикуляції, зміц- 

ненню м’язів артикуляційного апарату (нижньої щелепи, губ, язика, 

м’якого піднебіння); формуванню здатності до утримання певної ораль- 

ної та артикуляційної позиції; підвищенню якості та точності виконан-

ня довільних цілеспрямованих рухів. 

Перспективним напрямом дослідження є перевірка ефективності 

запропонованої методики у дітей середнього дошкільного віку із загаль- 

ним недорозвитком мовлення. 
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