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КОРЕКЦІЯ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ
ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ ПД ЧАС МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У статті автором висвітлено корекційний вплив на порушені компоненти
психомоторного розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим зором у процесі
музичного вихованнѐ. Констатувальна діагностика виѐвила низку порушень у
музично-руховій активності, просторовій організації танцявального руху, координації
рухів, координації рухів із мовленнѐм, ѐкі визначено об’юктами корекції. З метоя
подоланнѐ виѐвлених порушень у компонентах психомоторного розвитку у статті
подано корекційно-розвивальні завданнѐ та розкрито методичні шлѐхи їх реалізації. У
результаті корекційних зусиль відбулисѐ ѐкісні позитивні зміни в усіх досліджуваних
компонентах, що доводить ефективність обраних корекційних впливів. Актуальним ю
запровадженнѐ окреслених шлѐхів корекції психомоторного розвитку в умовах
інклязивного навчаннѐ й вихованнѐ дітей зі зниженим зором під час музичної діѐльності.
Ключові слова: музична діѐльність, музичне вихованнѐ, дошкільники зі зниженим
зором, психомоторика, розвиток, корекціѐ, інклязивна освіта.

Постановка проблеми. Важливоя складовоя структури особистості ю її
психомоторна сфера. ак відмічено низкоя науковців (Ю. Аркін, Л. Виготський,
О. Запорожець, М. Кольцова, Н. Озерецький та ін.), психомоторика найбільш
повноя міроя відзеркаляю головну особливість розвитку дитини в дошкільні
роки життѐ – її цілісність, коли психіка і моторика знаходѐтьсѐ в нерозривній
юдності. Н. Озерецьким сформульовано положеннѐ про те, що за умови
тісного взаюмозв’ѐзку психічної та рухової сфер, активізуячий вплив на одну з
них може надавати позитивний вплив на розвиток іншої. Це положеннѐ
лежить в основі розвитку сучасних підходів до вирішеннѐ питань вивченнѐ,
вихованнѐ й навчаннѐ дітей дошкільного віку, теорії та практики психотерапії,
реабілітації та корекційно-розвивальної роботи з дітьми з проблемами в
розвитку. У розвитку психомоторики важливу роль відіграять сенсорні
системи і, насамперед, зір, що пов’ѐзано з необхідністя забезпеченнѐ
процесу відновленнѐ порушених психічних функцій, у тому числі й рухових
(О. Запорожець, Д. Ельконін та ін.).
Однак, порушеннѐ зорової функції створяю труднощі спонтанного
накопиченнѐ сенсорного досвіду, унаслідок чого затримуютьсѐ формуваннѐ
психічних процесів і рухових функцій (Л. Солнцева, О. Литвак, Л. Плаксіна
та ін.). Тож більшості дітей із порушеннѐм зору притаманні відхиленнѐ в
просторовій оріюнтації, координації рухів, їх темпу й ритму, невпевненість
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під час виконаннѐ точно дозованих предметних дій, їх недостатнѐ чіткість і
сповільненість та ін. Визначаячи ступінь дефекту та характер відхилень,
можна покращити та скоригувати весь хід психічного і фізичного розвитку
дитини з порушеннѐм зору. У нашому дослідженні засобом спрѐмуваннѐ
корекційних зусиль виступаю музична діѐльність.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема корекційного впливу
музичного мистецтва на розвиток дітей із особливими освітніми потребами
мала розглѐд з початку ХХ сторіччѐ і стосуваласѐ таких категорій дітей: з
порушеннѐми центральної нервової системи (Н. Власова, В. Гілѐровський,
В. Гринер та ін.); глухими та слабочуячими (JI. Брозело, Н. Збруюва,
А. Кагарлицька, Н. Карабанова, А. Киштимова, І. Лѐхова, І. Муратов, З. Пуніна,
Ю. Pay, М. Pay, С. Чешева, Ю. Шершенюва, О. ахніна, Г. ашунська та ін.); з
порушеннѐми мовленнѐ (Г. Волкова, В. Гринер, Л. Глубокова, Г. Короткова,
Н. Самойленко, Н. Сладкова, Н. Тугова, А. Кагарлицька, Ю. Рау, Я. Флоренська,
Г. Шашкіна, Ю. Шершенюва та ін.), з порушеннѐми розумового розвитку та
затримкоя психічного розвитку (Т. Білоус, О. Гаврилушкіна, І. Ювтушенко,
О. Зеленов, Н. Квітка, П. Коломійцева, О. Мюдвюдюва, С. Міловська та ін.), з
порушеннѐми зору (Т. Геращенко, О. Гребньов, І. Гудим,
В. Юрмаков,
М. Земцова, З. Колесников, В. Кручинін, В. Кузнюцова, Н. Остапенко та ін.).
Сучасне розуміннѐ корекційно-розвивального впливу музичного мистецтва,
музичної діѐльності ґрунтуютьсѐ на фундаментальних дослідженнѐх із
проблеми корекційної спрѐмованості процесу навчаннѐ й вихованнѐ дітей з
особливими освітніми потребами (В. Бондар, Л. Виготський, І. Дмитріюва,
М. Земцова, В. Кобильченко, О. Литвак, С. Максименко, Г. Мерсіѐнова,
С. Миронова, І. Моргуліс, Б. Сермююв, В. Синьов, Ю. Синьова, Б. Тупоногов,
С. Федоренко, Л. Фомічова, О. Хохліна, М. Шеремет та ін.). У галузі дошкільної
тифлопедагогіки вагомими в цьому напрѐмі виѐвилисѐ дослідженнѐ
Л. Вавіної, Т. Гребеняк, Л. Григорѐн, І. Гудим, Т. Дегтѐренко, В. Ремажевської,
Т. Свиридяк, Ю. Синьової, Л. Солнцевої, С. Федоренко та ін., у ѐких
підкреслено, що головний акцент у корекційно-педагогічній роботі з дітьми з
порушеннѐми зору робитьсѐ на комплексному впливові на різні компоненти
структури особистості. Зазначимо, що в останні роки в Україні проводилисѐ
дослідженнѐ та з’ѐвилисѐ методичні праці, у ѐких показано роль засобів
музичного мистецтва, різних видів музичної діѐльності в розвиткові й корекції
окремих сторін особистості дитини з порушеннѐми зору (А. Андрасѐн,
І. Гудим, Я. Картава, Л. Куненко, Л. Нафікова, В. Ремажевська, Ю. Синьова,
С. Федоренко та ін.), однак вони не висвітлявали розглѐд окресленої
проблеми в цілому.
Метою дослідження ю висвітленнѐ корекційного впливу на порушені
компоненти психомоторного розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим
зором у процесі музичного вихованнѐ. Длѐ отриманнѐ результатів
дослідженнѐ застосовуваласѐ низка методів: аналіз, систематизаціѐ,
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узагальненнѐ
психолого-педагогічної
літератури,
педагогічний
експеримент з констатувальним та формувальним його етапами і
статистичноя перевіркоя.
Виклад основного матеріалу. У процесі експериментального
дослідженнѐ було виѐвлено низку порушень у таких компонентах
психомоторного розвитку дитини дошкільного віку зі зниженим зором:
музично-рухової активності, просторової організації танцявального руху,
координації рухів, координації рухів із мовленнѐм.
З метоя корекції виѐвлених порушень нами було визначено
корекційно-розвивальні завданнѐ та окреслено методичні шлѐхи їх реалізації.
Так, з метоя корекції недоліків музично-рухової активності в дошкільників зі
зниженим зором було окреслено низку корекційно-розвивальних завдань:
1) розвиток мотивації та інтересу до участі в різних видах музичної діѐльності,
до виконаннѐ музичних, музично-рухових і музично-творчих вправ;
2) розвиток активності дитини в різних видах музичної діѐльності; 3) розвиток
концентрації та тривалості уваги під час виконаннѐ різних видів музичної
діѐльності; 4) розвиток зорових функцій, зорового сприйманнѐ; формуваннѐ
зорово-рухових, зорово-просторових, слухо-рухових і вербально-рухових
зв’ѐзків; 5) корекціѐ, дорозвиток, розвиток загальної та дрібної моторики;
6) корекціѐ негативних рухових проѐвів, ѐкі виникаять на фоні гіпокінезії;
7) сприѐннѐ активізації самостійної музично-рухової діѐльності дітей [3].
Реалізаціѐ виділених завдань відбуваютьсѐ завдѐки виокремленим
трьом методичним етапам оптимізації музично-рухової активності: 1 етап –
розвиток інтересу до музичного мистецтва й потреби участі в музичній
діѐльності; 2 етап – вкляченнѐ дитини зі зниженим зором відповідно до її
зорових і рухових можливостей та музично-творчих здібностей у різні види
музичної діѐльності в усіх режимних моментах закладу; 3 етап – підтриманнѐ
й стимуляваннѐ музично-рухової активності дитини, попередженнѐ фізичної,
психологічної та зорової перевтоми. У процесі оптимізації музично-рухової
активності враховувавсѐ зоровий діагноз, зорове навантаженнѐ,
рекомендації лікарѐ-офтальмолога з метоя попередженнѐ негативних
наслідків від перевантажень на зір або від неправильного підбору музичнорухових вправ.
Під час упровадженнѐ трьох етапів оптимізації музично-рухової
активності використовували методи й методичні прийоми, ѐкі сприѐли
корекції виѐвлених негативних її проѐвів у дошкільників зі зниженим зором, а
саме: вкляченнѐ дитини в різні види музичної діѐльності; збільшеннѐ
використаннѐ різноманітних ритмічних рухів, музичних і музично-рухових
вправ; постійне перекляченнѐ на різні види музичної діѐльності; активізаціѐ
потенційних можливостей дитини в різних видах музичної діѐльності;
виконаннѐ вправ на розвиток дрібної та загальної моторики, музично-рухових
вправ на формуваннѐ зорово-рухових, зорово-просторових, слухо-рухових і
79

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 5 (69)

рухово-вербальних
зв’ѐзків;
використаннѐ
ѐскравих
посібників,
нестандартного обладнаннѐ, мультимедіа, ігрових форм і музично-рухового
досвіду дитини; постановка музично-рухових завдань проблемного характеру;
використаннѐ різних видів стимуляваннѐ й заохоченнѐ; емоційність педагога,
діюва його допомога; підтриманнѐ ситуації успіху.
Ефективність рухового опануваннѐ простором пов’ѐзана з необхідністя
ѐкомога раннього вивченнѐ й управліннѐ цим процесом, що дозволѐю вчасно
знѐти фобія (страх) простору й таким чином активізувати (збільшити) рухову
активність дітей зі зниженим та глибокими порушеннѐми зору в сенситивний
період їх розвитку.
Виѐвлені недоліки просторової організації рухів призвели до висновку
щодо необхідності впровадженнѐ особливих, специфічних длѐ музичного
вихованнѐ «обхідних шлѐхів» (за Л. Виготським), ѐкі б давали змогу
спрѐмовано компенсувати недостатня рухову активність завдѐки
використання музично-рухових вправ з розвитку просторової організації
рухів, тобто навичок рухового опануваннѐ простором. Оскільки, ѐк зазначено
Ю. Синьовоя, «... порушеннѐ просторового оріюнтуваннѐ ю вторинним
відхиленнѐм, одним з тих, що найближче знаходитьсѐ до первинного дефекту,
а отже, і більш складним длѐ здійсненнѐ корекції» *6, 403].
З урахуваннѐм виѐвлених недоліків просторової організації рухів
нами окреслено такі корекційно-розвивальні завданнѐ: 1) розвиток
готовності збережених аналізаторів (зорового, слухового, кінестетичного)
до навчаннѐ організації рухів у просторі; 2) навчаннѐ оріюнтування на
власному тілі; 3) оріюнтуваннѐ в симетричних сторонах простору;
4) організаціѐ танцявального руху в напрѐмках простору; 5) активізаціѐ
словника просторовоя термінологіюя.
Длѐ реалізації цих завдань виокремлено вісім методичних етапів:
1) формуваннѐ знань про власне тіло та його сторони (оріюнтуваннѐ на
власному тілі); 2) навчаннѐ розрізнення симетричних сторін простору;
3) навчаннѐ виконувати локомоторні рухи в основних і проміжних напрѐмах;
4) корекціѐ неправильно сформованої траюкторії локомоторного руху по
умовно прѐмій лінії; 5) корекціѐ проѐву специфічних особливостей виконаннѐ
рухів (нестійкості, невпевненості, неузгодженості рухів рук і ніг тощо);
6) корекціѐ недоліків, ѐкі притаманні дітѐм зі зниженим зором під час
організації танцявальних рухів у різних напрѐмках простору (страх руху у
просторі, зниженнѐ активності й мобільності руху, наѐвність нав’ѐзливих рухів
тощо); 7) розширеннѐ й активізаціѐ в мовленні просторової термінології,
прийменників і прислівників на позначеннѐ просторових відношень,
подоланнѐ вербалізму уѐвлень; 8) розвиток сенсорно-перцептивної сфери
(зорового, слухового і кінестетичного аналізаторів).
Важливе значеннѐ длѐ розвитку навичок організації рухів у просторі длѐ
дітей зі зниженим зором маю розвиток збережених аналізаторних систем,
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серед ѐких зоровий аналізатор ю основним у цьому процесі. Тож, длѐ
розвитку окорухового його механізму під час різних видів і форм музичної
діѐльності використовували гімнастику длѐ очей, вправи длѐ розвитку функцій
зору з вербальним і музичним супроводом, що сприѐло одночасно розвиткові
і слухового аналізатору. Вправи длѐ очей вклячали рухи очима в різних
напрѐмках під рахунок, із використаннѐм слів-оріюнтирів (дитина дивитьсѐ
вгору й одночасно вимовлѐю слово «вгору»), що сприѐло свідомому
закріплення просторових уѐвлень у дітей і було передумовоя формуваннѐ
організації локомоторних рухів у різних напрѐмках простору.
В опануванні навичками просторової організації рухів велику увагу
приділѐли розвиткові глибинного зору, формування навичок зорової оцінки
відстані (окоміру) між об’юктами, у визначенні віддаленості їх «від себе». Це
відбувалосѐ під час навчаннѐ техніки виконаннѐ танцявальних рухів,
музично-ритмічних вправ, пластичних вистав за допомогоя наочної
демонстрації віддаленості й наближеності об’юктів (однолітків) у просторі від
місцѐ розташуваннѐ самої дитини (наприклад, вправа «Сміливо йти і
ховатисѐ»). Навчаннѐ розрізнення перспективи простору здійснявалосѐ на
основі зорового його сприйманнѐ, що уточнявалосѐ, доповнявалосѐ
руховими відчуттѐми. Так, післѐ уважного розглѐданнѐ дитиноя об’юктів,
розташованих на різній від дитини відстані, їй пропонувалосѐ пройти й
порахувати кроки до одного об’юкта, потім від того самого місцѐ відліку до
іншого, рахуячи так само кроки. Далі дитина порівнявала, до ѐкого об’юкту
вона зробила більше кроків, а до ѐкого менше, таким чином наочно усвідомляячи, що розташуваннѐ об’юктів у просторі маю перспективу віддаленості й
наближеності від крапки відліку (місцѐ розташуваннѐ самої дитини).
Важливе значеннѐ длѐ організації рухів у просторі мав розвиток
простежуячих функцій зору, ѐкий відбувавсѐ під час музично-рухових вправ
(наприклад, «Біжіть до мене», «Змійка», «Пташки літаять» та ін.), ігор
(наприклад, «Метелик», «Ловимо метеликів», «Пильні очі» та ін.). Окрім
окресленого цілеспрѐмованого впливу, підібрані ігри та вправи впливали на
розвиток периферійного й бінокулѐрного зору, фіксації зору тощо. Важливе
корекційне значеннѐ длѐ розвитку зорових функцій мали музично-ритмічні
вправи та ігри з м’ѐчем (перекиданнѐ м’ѐча з правої до лівої руки й навпаки,
передача м’ѐча по колу праворуч і ліворуч, киданнѐ м’ѐча догори, відбиваннѐ
від підлоги, виконаннѐ танцявальних рухів та ігор із м’ѐчем, наприклад «М’ѐч
покотивсѐ», «Піймай м’ѐчик» та ін.), ѐкі мали й безпосередній вплив на
розвиток дрібної моторики дошкільників зі зниженим зором.
Розвиток сенсорно-перцептивної сфери дошкільників зі зниженим
зором із метоя організації рухів у просторі здійснявавсѐ шлѐхом формуваннѐ
вмінь і навичок визначати предмети не лише за комплексом їх ознак, але й
окремими, характерними ознаками предметів. Тож, дітей навчали виділѐти
кольорові ознаки предметів, що наповнявали простір, відповідно розвиваячи
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кольоровий зір. З метоя розвитку кольорового зору й оріюнтуваннѐ за
кольором використовували різні музично-рухові ігри (наприклад, «Дощик»
С. Меюрсона, «М’ѐчики стрибаять, м’ѐчики покотилисѐ» Ю. Тілічеювої,
«Вправа з прапорцѐми» муз. Ф. Шуберта, «Зайчики скачуть у вільний
будиночок», «Ватажки» муз. Л. Бетховена тощо та ін.), до ѐких уводили
оріюнтири певних кольорів, а також вправи, танці, ігри з предметами:
м’ѐчами, обручами, стрічками, іграшками, хусточками, прапорцѐми,
кульками (наприклад, «Магазин іграшок» латвійська нар. мелодіѐ, «Гра зі
дзвіночками» Я. Рожавська, «Кольорові прапорці», муз. Я. Чичкова,
«Хованки з хусточками» угорська нар. мелодіѐ, «Хто швидше візьме
іграшку», латвійська нар. мелодіѐ; вправи «Хитаннѐ рук зі стрічками»,
польська нар. мелодіѐ, «Передача хустинки», муз. Т. Ломової тощо).
Особливе значеннѐ длѐ розвитку організації рухів у просторі мав
слуховий аналізатор, завдѐки ѐкому відбуваласѐ диференціаціѐ різноманітних
звукових сигналів, їх локалізаціѐ й визначеннѐ напрѐмку, швидкості руху, його
джерела, відстані тощо. Компенсаторне значеннѐ слуху під час руху в просторі
визначалосѐ дистантністя слухових відчуттів і сприймань: «При втраті зору
слух залишаютьсѐ майже юдиним зондом великого простору» *5, 116].
Навчаннѐ оріюнтування на звук, на його висоту й тембр, тривалість
звучаннѐ тощо ефективно здійсняютьсѐ під час музичного вихованнѐ, надаячи
йому корекційно-розвивальної спрѐмованості й передбачаю роботу за такими
напрѐмами: навчаннѐ виділення джерела звуку (співвіднесеннѐ звуку з
конкретним джерелом, наприклад, музичним інструментом); розвиток
здатності до локалізації джерела звуку, тобто визначеннѐ його
місцезнаходженнѐ; формуваннѐ вміннѐ аналізувати складні поюднаннѐ звуків і
шумів (наприклад, розрізненнѐ звучаннѐ інструментів в оркестрі).
У процесі формуваннѐ навичок локалізації джерела звуку в просторі
розвивали такі взаюмовідношеннѐ між дитиноя (суб’юктом) і звуковим оріюнтиром (об’юктом), що складалисѐ в конкретних життювих ситуаціѐх: локалізаціѐ нерухомого звукового сигналу за умови нерухомої пози дитини (суб’юкт
статичен-об’юкт статичен); локалізаціѐ рухомого звукового сигналу при нерухомій позі дитини у просторі (суб’юкт статичний – об’юкт динамічний); локалізаціѐ нерухомого звукового оріюнтиру під час руху дитини в просторі (суб’юкт
динамічний – об’юкт статичний); локалізаціѐ рухомого звукового оріюнтиру під
час руху дитини в просторі (суб’юкт динамічний – об’юкт динамічний);
Длѐ розвитку здатності до визначеннѐ напрѐмку звуку відносно власного
тіла використовували музично-дидактичні ігри, ѐкі діти виконували із
заплященими очима, розроблені Л. Солѐник *7+. Наприклад, гра «Покажи, з
ѐкого боку чути звук», гра «Назви, звідки чути звук», гра «Рухайсѐ на звук»
тощо. З метоя розвитку вміннѐ диференціявати звукові сигнали за відстання
та її змінами відносно власного тіла використовували такі ігри: «акий звук
долинаю здалеку? Зблизька?», «акий звук наближаютьсѐ? Віддалѐютьсѐ» тощо.
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У процесі всіх видів музичної діѐльності, що вклячали вправи длѐ
дрібної та загальної моторики (рук, ніг, тулуба) відбувавсѐ цілеспрѐмований
розвиток рухово-кінестетичного аналізатору, завдѐки ѐкому здійснявалосѐ
рухове опануваннѐ простором, його напрѐмками та відбувавсѐ розвиток ѐкості
рухів загальної та дрібної моторики. Тож, дітей усіх вікових періодів вправлѐли
у прослідковуячій функції руки, узгодженій взаюмодії правої та лівої рук,
скоординованої взаюмодії рухів рук і ніг зі збереженнѐм рівноваги під час
ходьби, в точних координованих рухах кисті руки й пальців, у співвіднесенні
рухів у просторі зі словом, розвивали відчуттѐ контрольної межі площі
тощо. Здійсняячи корекційно-розвивальний вплив, діти успішніше
опановували простором, впевнено виконували в ньому локомоторні рухи,
узгоджували рухи руками й ногами, рухово активізувалисѐ.
Відповідно до виѐвлених недоліків розвитку узгодженої скоординованої
роботи рук у різних площинах, нами було виділено такі корекційнорозвивальні завданнѐ щодо формуваннѐ й розвитку цього компоненту в
старших дошкільників зі зниженим зором: 1) формуваннѐ одночасного
виконаннѐ рухів руками в одних і тих самих напрѐмках; 2) формуваннѐ
перехресної координації рухів руками; 3) формуваннѐ асиметричної
координації із симетричних вихідних положень; 4) узгодженнѐ вправ на
координація рухів рук із темпом і ритмом музичного супроводу;
5) узгодженнѐ рухів рук із рухами ніг, поступово ускладняячи різними
руховими варіаціѐми; 6) подоланнѐ негативних проѐвів у виконанні рухів
(скованості, різкості, запізненнѐ чи прискореннѐ в завершенні рухового акту,
допущеннѐ технічних помилок тощо); 7) розвиток полісенсорної форми
сприйманнѐ музично-рухового матеріалу.
Основним засобом, ѐкий розвиваю й удосконаляю координаційні рухові
здібності, ю спеціально спрѐмовані вправи. Відповідно до виѐвлених порушень
у розвиткові координації рухів і виділених завдань, нами показано методичні
шлѐхи їх реалізації з урахуваннѐм ступенѐ складності.
На першому етапі відбуваютьсѐ формуваннѐ одночасного виконаннѐ
рухів руками в одних і тих самих напрѐмках. Длѐ цього використовуять
одночасно спрѐмовані музично-рухові вправи, у ѐких разом працяять м’ѐзи
обох рук і виконуятьсѐ з симетричноя координаціюя із симетричних вихідних
положень (наприклад, стати прѐмо у ІІ позиція ніг, виконувати одночасно
плавні рухи руками в сторону, вниз; вперед-назад тощо).
На другому етапі формуваласѐ перехресна координаціѐ рухів руками.
Длѐ цього використовували вправи циклічного характеру, ѐкі передбачали
рухи з одночасноя роботоя м’ѐзів-антагоністів двох рук при циклічному
повторенні рухових сполучень (наприклад, стати прѐмо у ІІ позиція ніг, праву
руку в сторону, ліву вниз. Виконати плавні ритмічні рухи руками таким чином:
на «раз» – праву руку опустити вниз, а ліву одночасно піднѐти в сторону; на
«два» – праву руку піднѐти в сторону, а ліву одночасно опустити вниз).
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На третьому етапі відбувалосѐ формуваннѐ асиметричної координації із
симетричних вихідних положень. Длѐ цього виконувалисѐ вправи «за чергоя»,
тобто ті, ѐкі виконуятьсѐ по черзі однойменними м’ѐзами обох рук
(наприклад, стати прѐмо у ІІ позиція ніг, руки опустити вниз. Виконати ритмічні
рухи руками в такій послідовності: на «раз» – праву руку піднѐти в сторону; на
«два» – ліву руку піднѐти в сторону; на «три» – праву руку опустити вниз; на
«чотири» – ліву руку опустити вниз). Відповідно, до кожного етапу розвитку
координації рухів рук входила група вправ, ѐкі виконувалисѐ спочатку в одній,
далі у двох і трьох площинах та зі зміноя площини.
Післѐ проходженнѐ трьох етапів розвитку узгодженої роботи руками,
відбувалосѐ ускладненнѐ в напрѐмі погодженнѐ їх із рухами ніг. Найбільш
легко діти виконували вправи з перехресними рухами ногами, тобто такими
рухами, ѐкі здійсняятьсѐ під час ходьби. Дещо складнішими виѐвилисѐ
вправи, у ѐких рух відбувавсѐ одніюя ногоя (наприклад, махові рухи «упередназад» або «вправо-вліво»). До наступної за складністя групи належали
вправи, у ѐких рухи руками погоджуявалисѐ з танцявальними підскоками на
двох ногах (наприклад, «ноги нарізно–ноги разом» або «одна нога уперед–
друга назад»). Найбільш складними були вправи, у ѐких рухи руками
виконувалисѐ одночасно з присіданнѐм.
Таким чином, спочатку рекомендувалосѐ розучувати вправи з
почерговими рухами руками, ѐкі більш легкі, і поступово в процесі музичної
діѐльності переходили до музично-рухових вправ з більш складними
руховими сполученнѐми – послідовними й різноритмічними. Ускладнявалисѐ
вправи завдѐки збільшення темпу виконаннѐ рухів; зміні напрѐмку рухів
(виконаннѐ рухів у двох, трьох площинах) і зі зміноя площин; виконання рухів
руками в поюднанні з ходьбоя на місці та в русі, з маховими рухами одніюя
ногоя, з підскоками та присіданнѐми.
Особливоя умовоя в роботі з дітьми зі зниженим зором було те, що не
слід розучувати досить складні рухові поюднаннѐ, оскільки такі діти не
зможуть оволодіти ними, втратѐть упевненість у власних силах, у них
знизитьсѐ інтерес до розучуваннѐ подібних музично-рухових вправ, що, у
своя чергу, негативно відобразитьсѐ на всій музичній діѐльності. З оглѐду на
те, що діти зі зниженим зором одного й того самого віку можуть мати різний
музично-руховий досвід, а отже, і різний рівень координаційного розвитку,
під час підбору спеціальних музично-рухових вправ у кожному окремому
випадку ми виходили з урахуваннѐ віку дітей, їх рухового досвіду, стану
порушеного зору. Також дітѐм зі зниженим зором у процесі розучуваннѐ
координаційних вправ необхідним було використаннѐ методу поетапного
вивченнѐ на основі полісенсорного сприйманнѐ, методу симультанних дій,
прийому створеннѐ «ситуації успіху».
Кожен рух обов’ѐзково маю супровід – чи вокальний (вербальний) чи
інструментальний. У процесі дослідженнѐ розвитку координації рухів
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загальноя та дрібноя моторикоя з мовленнѐм виѐвлено особливості,
пов’ѐзані з недостатньо точним їх узгодженнѐм по темпу й ритму, при цьому
темпо-ритмічна вербальна організаціѐ випереджала темпо-ритмічну
організація рухів чи навпаки, спостерігавсѐ уповільнений темп при ритмічно
правильному узгодженні рухів із вербальним супроводом. З урахуваннѐм
виѐвлених порушень нами виділено три корекційно-розвивальні завданнѐ» з
розвитку цього досліджуваного компоненту: 1) розвиток відчуттѐ ритму й
темпу; 2) розвиток темпо-ритмічної узгодженості рухів загальноя
моторикоя із мовленнѐм; 3) розвиток темпо-ритмічної узгодженості рухів
дрібноя моторикоя з мовленнѐм.
Длѐ розвитку координації рухів із мовленнѐм використовували
вправи длѐ розвитку вербального ритму й темпу, вправи длѐ загальної та
дрібної моторики в поюднанні з ритмічним вербальним супроводом,
розвиток чого здійснявавсѐ на мономодальній, бімодальній і
полімодальній основах.
Важливим у розвиткові вербального ритму й темпу було запровадженнѐ
корекційного занѐттѐ музичноя логоритмікоя. До речі зазначимо, що
розвиток темпо-ритмічної координації рухів загальноя моторикоя з
вербальним супроводом найбільш успішно реалізовувавсѐ на матеріалі
дитѐчих фізкультхвилинок, у ѐких чітко відчувавсѐ вербальний ритм і ѐкі
представлені нескладними рухами різними частинами тіла (руками, головоя,
тулубом, ногами тощо). Під час їх виконаннѐ в дітей відбувавсѐ розвиток
відчуттѐ вербального ритму, узгодженості ритму й темпу мовленнѐ з
ритмічними рухами різними частинами тіла, розвиток артикулѐційних навичок,
виразності мовленнѐ (вербальних і невербальних її засобів), зорово-слухового
сприйманнѐ й уваги, рухової пам’ѐті, творчості, а також формуваннѐ й
закріпленнѐ знань щодо частин і сторін власного тіла.
Длѐ розвитку темпо-ритмічної координації рухів дрібноя моторикоя з
вербальним супроводом використовували ігри з пальчиками в супроводі
віршиків і потішок, що вклячали вправи длѐ кистей рук, пальчикову
гімнастику, вербальні пальчикові ігри, пальчикові фігурки, вербальні пальчикові інсценівки, ѐкі використовували найчастіше під час занѐть музичноя
логоритмікоя. Оскільки М. Кольцовоя доведено, що рівень розвитку
мовленнѐ дітей знаходитьсѐ в прѐмій залежності від ступенѐ сформованості
дрібних рухів пальців рук, зазначаячи, що «ю всі підстави розглѐдати кисть
руки ѐк орган мови – такий самий, ѐк артикулѐційний апарат» [4, 132+. Тому
тренуваннѐ рухів пальців рук ю важливим стимуляваннѐм мовленнювого
розвитку дитини, сприѐю покращення артикулѐційної моторики, підготовці
кисті руки до письма та, що важливо, ю сильним засобом длѐ підвищеннѐ
працездатності кори головного мозку *8+. Використаннѐ їх під час занѐть
музичноя логоритмікоя сприѐло, передусім, розвиткові темпо-ритмічної
сторони мовленнѐ, інтонаційної її виразності, артикулѐційного й голосового
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апаратів, дрібної моторики, мовленнювого слуху, зорово-слухового сприйманнѐ й координації, рухової пам’ѐті, образного мисленнѐ, узгодженості
ритму вербального супроводу з рухами пальців рук, розширеннѐ
пізнавального досвіду, уѐвлень про об’юкти навколишнього світу.
З метоя закріпленнѐ узгодженої темпо-ритмічної взаюмодії вербального аналізатору з руховим доцільним було використаннѐ гри на дитѐчих
музичних інструментах. На початковому етапі дітей учили відтворявати на
дитѐчих інструментах (звуковому трикутнику, дзвіночку, дерев’ѐних паличках,
ложках, барабані, брѐзкальцѐх, бубоні тощо) голоси тварин і птахів, шуми
природи, ритмічного рисунка, вірша, мелодії (наприклад гра «Музична
луна»). Післѐ того, ѐк дитина навчиласѐ передавати елементарний ритм
почутої мелодії, вірша, пропонувалосѐ поюднаннѐ гри на дитѐчих музичних
інструментах із власним вербальним супроводом (віршами, піснѐми,
діалогами) або з основними рухами. Надалі передбачалосѐ одночасне
виконаннѐ дитиноя гри на дитѐчому інструменті з власним вербальним
супроводом, узгоджуячи з основними рухами (гра «Барабанщик»).
Під час виконаннѐ вправ на розвиток координації рухів загальноя та
дрібноя моторикоя з мовленнѐм відбувалосѐ розв’ѐзаннѐ низки важливих
корекційно-розвивальних завдань у напрѐмі розвитку темпоритмічного й
динамічного відчуттѐ, звуковисотного й тембрового слуху, артикулѐції та
виразності мовленнѐ, узгодженості ритму власного вербального супроводу
або ритмічних рухів із гроя на дитѐчих музичних інструментах, а також
дрібної моторики, слухового сприйманнѐ й уваги, виконавських і творчих
здібностей тощо.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Проведений
педагогічний експеримент засвідчив, що в результаті цілеспрѐмованого
корекційного впливу на порушені компоненти психомоторного розвитку
відбулисѐ такі ѐкісні зміни в дітей зі зниженим зором: вони активніше почали
вклячатись і виконувати різні види музичної діѐльності, іноді потребуячи
незначного стимуляваннѐ з боку педагога в пасивних її видах. Під час
організації рухів у просторі вони намагалисѐ зберігати траюкторія руху по
умовній прѐмій лінії, незначні відхиленнѐ від неї самостійно виправлѐли,
навчилисѐ добре розрізнѐти «праворуч-вправо» – «ліворуч-вліво» й рухатисѐ
відповідно до цих напрѐмків і в проміжних, знаходити центр зали. Відмічено
позитивні зміни в ѐкості ходьби, що стала більш упевненоя, ритмічноя, з
дотриманнѐм відповідної відстані один від одного, з правильним
положеннѐм голови, ніг, координованоя взаюмодіюя обох рук та рук і ніг.
Виѐвлено покращеннѐ скоординованої взаюмодії рухів руками й ногами з
темпо-ритмічним узгодженнѐм їх із музикоя та обох рук під час виконаннѐ
одночасних протилежних рухів правоя й лівоя руками. Діти більш упевнено,
чітко і правильно виконували вправи загальноя та дрібноя моторикоя під
віршований вербальний супровід, співвідносѐчи рухи за темпом і ритмом.
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Педагогічне спостереженнѐ також показало активне оперуваннѐ дітьми
просторовоя термінологіюя. Отже, експериментальним шлѐхом установлено
ефективність спеціально розроблених і підібраних видів музичної діѐльності,
вправ на розвиток психомоторних функцій, що дозволило підвищити рівні
розвитку досліджуваних його компонентів. У сучасних умовах посиленнѐ
уваги до проблем інтеграції дітей із порушеннѐми зору в загальноосвітній
простір, зокрема, шлѐхом інклязивного навчаннѐ й вихованнѐ, нагальними ю
проблеми використанннѐ музичної діѐльності в її різних формах, спільної з
дітьми з нормальним зором, широкої соціальної презентації музичноестетичних досѐгнень інвалідів по зору тощо.
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РЕЗЮМЕ
Бондаренко (Картавая) Юлия. Коррекциѐ психомоторного развитиѐ в
музыкальном воспитании дошкольников с пониженным зрением.
В статье автором освещена коррекционное влиѐние на нарушенные
компоненты психомоторного развитиѐ детей дошкольного возраста с пониженным
зрением в процессе музыкального воспитаниѐ. Констатируящаѐ диагностика выѐвила
рѐд нарушений в музыкально-двигательной активности, пространственной
организации танцевального движениѐ, координации движений, координации движений с
речья, которые определенны как объекты коррекции. С целья преодолениѐ выѐвленных
нарушений в компонентах психомоторного развитиѐ в статье представлены
коррекционно-развиваящие задачи и методические пути их реализации. В результате
коррекционных усилий произошли качественные положительные изменениѐ во всех
исследуемых компонентах, что доказывает эффективность выбранных коррекционных
воздействий. Актуальным ѐвлѐетсѐ введение методических способов коррекции
психомоторного развитиѐ в условиѐх инклязивного обучениѐ и воспитаниѐ детей с
пониженным зрением во времѐ музыкальной деѐтельности.
Ключевые слова: музыкальнаѐ деѐтельность, музыкальное воспитание,
дошкольники с пониженным зрением, психомоторика, развитие, коррекциѐ,
инклязивное образование.

SUMMARY
Bondarenko (Kartava) Yulia. Correction of psychomotor development of preschool
children with reduced vision during musical education.
In the article the author highlights the corrective effect on the violated components
of psychomotor development of preschool age children with reduced vision in the process of
musical education. In order to obtain the results of the study, a number of methods were
used: analysis, systematization, generalization of psychological and pedagogical literature,
pedagogical experiment with ascertaining and forming stages and statistical checking.
Stating diagnostics has revealed a number of violations in musical and motor
activity, spatial organization of the dance movement, coordination of movements,
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coordination of speech movements, which are determined by the objects of correction. The
author presents correction-development tasks and reveals methodological ways of their
realization in the direction of overcoming the highlighted violations due to the introduction
of specific methods, techniques, means of musical education.
Important in the process of this activity appeared the sensory-perceptual development
in various types of musical activity, which envisaged the involvement in the work of stored
analyzer systems: auditory, visual, motor-kinesthetic, and others. Importance was given to the
development of residual vision, its functions (eye-motor mechanism, tracing functions, deep
vision, eye-measure, color vision, etc.). In order to strengthen the correctional effectiveness of
musical education, corrective exercises have been introduced: rhythmic, musical logo-rhythmic,
horizontal rhythmic plastic, musical therapy.
As the result of corrective efforts, there were qualitative positive changes in all of
the studied components of psychomotor development, which proves the effectiveness of the
selected corrective effects. Children with reduced vision became more active, tried to keep
the trajectory of motion on a conditional straight line, learned to distinguish clearly the
directions of space and move in accordance with them, improve the quality of walking,
coordinated interaction of movements with their hands and feet with tempo-rhythmic
agreement with music and speech, etc.
Relevant is the introduction of the above mentioned ways of correction of
psychomotor development in the conditions of inclusive education and upbringing of
children with reduced vision during musical activity.
Key words: musical activity, musical education, preschool children with reduced
vision, psychomotor, development, correction, inclusive education.
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