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осмислення; виділення потрібних та від-
мінних властивостей; труднощі пошуку 
предметів за спільною ознакою; недороз-
виток уявлень про величину, колір та 
форму предмета [3].  

Часто проблеми у сенсорному роз-
витку першими помічають уважні бать-
ки, які звертаються за допомогою 
відповідних спеціалістів. Якщо у дитини 
виникають труднощі під час опису 
предмету, потрібно вчасно надати під-
казку та допомогу у вигляді навідних 
запитань та власного прикладу. Водно-
час, навчання та корекційна робота 
мають проводитися у комплексі під 
керівництвом усіх дорослих, які пере-
бувають у контакті з дитиною (батьки, 
вчитель, вихователь, корекційний педа-
гог). За умови вчасно наданої допомоги, 
можна уникнути викривлення сенсор-
ного розвитку. 

Висновки та перспективи подаль-
ших розвідок. Отже, вже в дошкільному 
віці діти зустрічаються з різноманітністю 
форм, кольорів та інших властивостей 
предметів, зокрема іграшок і предметів 
домашнього вжитку. Знайомляться вони 
і з творами мистецтва – живописом, 
музикою, скульптурою. І, звичайно, 
кожна дитина, навіть без спеціального 
тренування сенсорних здібностей, так чи 
інакше сприймає усе це. Проте, коли таке 
засвоєння відбувається стихійно, воно 
часто виявляється поверховим, неповно-
цінним. Тому краще, щоб процес роз-
витку сенсорних здібностей здійсню-
вався цілеспрямовано. Водночас, діти з 
порушеннями психофізичного розвитку 
мають труднощі розвитку сенсорних 
відчуттів, у різних проявах. Для ціле-
спрямованої та повноцінної корекції 
потрібно досконало вивчити стан сенсор-
них відчуттів кожної дитини індиві-
дуально та розробити індивідуальний 
план корекції. Важливо враховувати 
комплексну роботу усіх спеціалістів для 
досягнення бажаної мети. Перспективою 
подальших досліджень ми вбачаємо у 
подальшій розробці методики діагносту-
вання сенсорної сфери за різними 
напрямками, з врахуванням порушень. 
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Постановка проблеми. На особливу 

роль дрібної і загальної моторики в 
мовленнєвому та інтелектуальному роз-
витку дітей вказував відомий вчений 
В. О. Сухомлинський [9]. Він наголошував, 
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що витоки здібностей і обдарувань дітей 
знаходяться на кінчиках їхніх пальців; від 
пальців, образно кажучи, ідуть найтонші 
струмочки, які живлять джерело творчої 
думки; що більше майстерності в дитячій 
руці, то дитина розумніша. Знані вчені 
галузі спеціальної освіти Л. З. Арутюнян, 
М. М. Кольцова, І. Ю. Левченко,  
B. І. Лубовський, О. М. Мастюкова, 
М. С. Певзнер звертають увагу на 
необхідність і педагогічну доцільність 
роботи з розвитку дрібної моторики в 
дітей у комплексі корекційно-розви-
вальних заходів. З тренуванням тонких 
рухів пальців рук мовлення не тільки 
розвивається більш інтенсивно, але і 
формується більш досконало. Таким 
чином, розвиток рухового апарату, зокре-
ма, дрібної моторики пальців рук, є чин-
ником, що стимулює розвиток мовлення. 

В цьому контексті перед спеціа-
лістами в галузі спеціальної освіти, як 
теоретиками, так і практиками постає 
проблема розробки та дослідження 
методів, технологій з розвитку дрібної 
моторики рук осіб дитячого віку, які 
мають мовленнєві порушення. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питання про взаємозв’язок 
розвитку мовлення і дрібної моторики 
рук були представлені у теорії та прак-
тиці логопедії, спеціальної педагогіки, 
нейрофізіології, психології, що знайшли 
своє відображення у роботах відомих 
корекціоністів: Л. С. Виготського,  
В. І. Лубовського, Р. Є. Лєвіної, 
Є. Ф. Соботович та сучасних українських 
науковців: Ю. В. Рібцун, В. М. Синьова, 
В. В. Тищенко, М. К. Шеремет, які довели, 
що у дітей із загальним недорозви-
ненням мовлення на становлення 
мовленнєвої функції в значному ступені 
впливає розвиток дрібної моторики рук. 
Дослідження О. М. Мастюкової вияви 
зв'язок між кореляційною залежністю і 
динамікою розвитку мовлення та 
моторикою рук у дітей із порушеннями 
мовлення на всіх вікових етапах онто-
генезу. Психофізіологи Н. А. Бернштейн, 
В. М. Бехтєрєв, досліджуючи взаємо-
впливи рухового аналізатора і словесної 
системи вказали на їх практичне та 
теоретичне значення. 

Мета статті – висвітлення теоре-
тичних засад важливості розвитку дріб-

ної моторики рук у дітей із загальним 
недорозвиненням мовлення.  

Виклад основного матеріалу дос-
лідження. Зважаючи на важливість 
вивчення та вдосконалення рухової 
активності у дітей із порушеним роз-
витком Л. С. Виготський наголошував, 
що, будучи відносно самостійною, неза-
лежною від вищих інтелектуальних 
функцій та такою, що легко виправ-
ляється, моторна сфера дає багато мож-
ливостей для компенсації інтелек-
туального дефекту [2]. Вчений вказував 
на зв'язок пізнавальної діяльності й 
мовлення із розвитком дрібної моторики 
у дітей із порушеннями мовлення. 
Відзначав, що початком розвитку мис-
лення є рука, тому особливі діти 
потребують особливого підходу до 
розвитку дрібної моторики рук, оскільки 
їм властиві специфічні порушення 
тонких диференційованих рухів, коорди-
нації. Тож, розвиток рухового апарату, 
зокрема дрібної моторики пальців рук, є 
фактором, що стимулює розвиток і 
мислення, і мовлення. 

Класифікацію проявів загального 
недорозвинення мовлення (ЗНМ) 
розробила відомий психолог, педагог, 
основоположник логопедії як самостій-
ної науки, Роза Євгенівна Левіна [6]. 
Науковець характеризувала загальне 
недорозвинення мовлення: від повної 
відсутності мовних засобів спілкування 
до розгорнутих форм зв’язного мовлення 
з елементами фонетико-фонематичного 
та лексико-граматичного недорозви-
нення, запропонувавши три рівні даного 
недорозвинення. 

Українські вчені Ю. В. Рібцун і 
В. В. Тищенко описують ІV рівень 
ЗНМ [10]. Вони зазначають, що усне мов-
лення дитини з ІV рівнем ЗНМ у цілому 
максимально наближене до норми, 
спостерігаються лише поодинокі помил-
ки. Також доводять ефективність форму-
вання мовлення у цих дітей саме актив-
ним розвитком дрібної моторики рук.  

Як відзначає професор  
М. К. Шеремет, поряд із загальною 
ослабленістю, діти із ЗНМ, у тому чи 
іншому ступені, демонструють збіднен-
ня, спотворення і порушення сенсо-
моторного розвитку як окремих систем 
(ноги, руки, очей, орального апарату), так 
і їх взаємодії [7]. Цим дітям властиве 
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відставання у розвитку всіх видів 
моторики - загальної, мімічної, дрібної та 
артикуляційної: порушення у розвитку 
основних рухів і їх фізичних якостей, 
недостатня статична і динамічна корди-
нація загальних та дрібних рухів, зни-
ження швидкості та спритності під час 
виконання вправ. У них порушеним є 
конструктивний праксис, що переважно 
пов’язано з недорозвиненням дрібної 
моторики пальців рук, вони відчувають 
труднощі під час маніпуляції дрібними 
предметами.  

Як показали дослідження  
Т. Б. Філічевої та Г. В. Чіркіної, впродовж 
останнього часу у дітей все частіше 
виявляють відставання в розвитку 
моторної функції дрібних м'язів пальців 
рук, особливо це стосується дітей із 
загальним недорозвиненням мовлен-
ня[11]. На думку цих вчених в роботі з 
такими дітьми велику увагу необхідно 
приділяти саме розвитку дрібної мото-
рики рук, адже рухи рук тісно пов’язані з 
мовленням і вони є одним із факторів 
його формування. Завдяки розвитку 
дрібної моторики рук у дітей із ЗНМ 
покращуються не тільки рухові можли-
вості, а й розвиток психічних і мовлен-
нєвих навичок. А також формування 
рухів руки тісно пов’язано з розвитком 
рухового аналізатора і зорового сприй-
мання, різних видів чутливості, просто-
рового орієнтування, координації рухів. 

Більшість вчених стверджують, що 
формування та розвиток дрібної мото-
рики рук знаходиться у тісному зв’язку з 
розвитком лівих скроневих і лівої 
лобової ділянок головного мозку, які в 
свою чергу, відповідають за формування 
багатьох психічних функцій [2, 4, 6, 11]. Їх 
дослідження підтвердили зв'язок інте-
лектуального розвитку з розвитком 
моторики рук. Із вправності дитячої руки 
науковці роблять висновок про особли-
вості розвитку центральної нервової 
системи, її мозку. 

У своїй науковій статті Л. Л. Биковець 
звертає увагу на те що сензитивним 
періодом розвитку кори головного мозку 
є вік від 2 до 10 років [1]. В цей період 
темпи моторного навантаження в 
мовленнєвій діяльності мають бути 
адекватними. Особливо науковець наго-
лошує на тому, що рівень розвитку 
мовлення дітей прямо залежить від 

сформованості тонких рухів пальців рук. 
Спочатку розвиваються дрібні рухи 
пальців рук, потім з являється  арти-
куляція складів. 

Дослідження вчених, показують, що у 
структурі розвитку дітей із ЗНМ важли-
вого значення має оцінка рухових 
порушень, тому що головне у розвитку 
вищої нервової діяльності та психічних 
функцій людини в цілому належить 
руховому аналізатору [4, 6, 7, 10, 11]. 
Зокрема, науковцем М. М. Кольцовою 
було встановлено зв'язок між пальцями 
рук і корою великих півкуль головного 
мозку [4]. За висновками вченої розвиток 
рухів пальців рук передує появі арти-
куляції складів, таким чином мовлення 
перебуває в прямій залежності від роз-
витку дрібної моторики рук. Стимулю-
вання мовленнєвих ділянок в корі 
головного мозку відбувається під впли-
вом кінестетичних імпульсів від рук, а 
точніше, від пальців. Автор підкреслює, 
що вплив імпульсації з м’язів руки 
найбільш помітний в дитячому віці, коли 
йде формування мовленнєвої моторної 
області. Якщо робити вправи система-
тично, то рухи пальців роблять стиму-
люючий вплив на розвиток мовлення а 
це і є потужний засіб підвищення 
працездатності кори головного мозку. 

Дослідниця пропонує скористатися 
методикою розвитку дрібної моторики у 
дітей 3 – 6 років В. Л. Кисельової [3]. Ця 
система вправ поділена на блоки, тільки 
після оволодіння одним блоком можна 
переходити до наступного. Рання сти-
муляція моторного розвитку й корекція 
рухових порушень дають змогу запобігти 
загальному недорозвиненню мовлення в 
дітей з раннім незначним органічним 
ураженням центральної нервової 
системи. 

Науковець А. С. Машталер велику 
роль надає вправам, формам і методам 
розвитку дрібної моторики у дітей із 
ЗНМ [8]. Першочергову роль він відво-
дить пальчиковим іграм наголошуючи, 
що коли дитина займається пальчи-
ковою гімнастикою, відбуваються певні 
зрушення в її психофізичному розвитку. 
А саме це: 
 виконання вправ і ритмічних рухів 

пальцями індуктивно призводить до 
зрушень в мовленнєвих центрах го-
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ловного мозку та різкого посилення 
узгодженої діяльності мовленнєвих 
зон, що, в результаті стимулює роз-
виток мовлення; 

 ігри з пальчиками створюють сприят-
ливий емоційний фон, розвивають 
уміння наслідувати дорослого, вчать 
вслухатися і розуміти зміст мовлення, 
підвищують мовленнєву активність 
дитини; 

 дитина вчиться концентрувати свою 
увагу і правильно її розподіляти; 

 якщо дитина буде виконувати вправи, 
супроводжуючи їх короткими віршо-
ваними рядками, то її мовлення стане 
більш чітким, ритмічним, яскравим, 
посилиться контроль за викону-
ваними рухами; 

 розвивається пам'ять дитини, бо вона 
вчиться запам'ятовувати певні поло-
ження рук і послідовність рухів; 

 розвивається уява і фантазія, оволо-
дівши всіма вправами дошкільник  
зможе невербально розповісти цілі 
історії; 

 у результаті освоєння всіх вправ кисті 
рук і пальці отримують силу, хорошу 
рухливість і гнучкість, а це надалі 
полегшить оволодіння навичкою 
письма. 
Також дослідник особливу роль у 

розвитку дрібної моторики у дітей із 
загальним недорозвиненням мовлення 
відводить іграм з піском. Наголошує, що 
вони розвивають творчий потенціал, 
просторове сприйняття, образно-логічне 
мислення, дрібну моторику. 

Вченими М. Б. Городиською і  
Л. П. Лепехою описано безліч нарізно-
манітніших видів технік з розвитку 
дрібної моторики рук: плетиво кісок, 
вишивання шнурком, зав'язування бан-
тиків, різні види шнурівки, застібання й 
розстібання ґудзиків, блискавок, кнопок, 
в'язання на спицях, вишивання шнурком 
по контуру предмета, викладання дріб-
ними предметами (квасолею, горохом, 
насінням, дрібними ґудзиками, скріп-
ками, викладання сірниками, паличками 
[5]. Дослідники також відносять сюди й 
роботу з ножицями: розрізування аркуша 
паперу на частини за зразком, за 
інструкцією, вирізування знайомих гео-
метричних фігур і нескладних предметів 
по контуру й без нього. Ці вправи 
роблять дитячі пальчики спритними й 

умілими. 
Мовленнєву залежність від розвитку 

дрібної моторики рук у дітей із ЗНМ 
обґрунтовує також В.В.Цвинтарний [12]. 
Він виводить пряму залежність зрілості 
мовлення дитини від ступеня рухливості 
пальців рук: якщо розвиток руху пальців 
відстає, то затримується мовленнєвий 
розвиток. Тому рекомендує стимулювати 
мовленнєвий розвиток дітей, шляхом 
тренування рухів пальців рук. 

Висновки та перспективи подаль-
ших розвідок. Отже, здійснивши теоре-
тичний огляд наукових праць, присвя-
чених дослідженню важливості розвитку 
дрібної моторики рук дітей із порушен-
нями мовлення, можна констатувати, що 
розвиток дрібної моторики рук дуже 
тісно пов’язаний із розвитком мовлення 
у дітей означеної категорії. В корекційній 
роботі з такими дітьми застосовуються 
різноманітні методи та засоби, достатньо 
поширеними і найбільш дієвими є 
вправи та ігри, що спрямовані саме  на 
розвиток дрібної моторики рук. Адже  
кисть руки дитини розглядається сто-
годні теоретиками і практиками як 
орган, що активізує й стимулює діяль-
ність кори головного мозку, підвищує 
працездатність усіх її відділів, позитивно 
впливає на формування в дітей з 
мовленнєвими порушеннями вищих піз-
навальних функцій, особливо мислення й 
мовлення. В подальшому ми ставимо 
завдання на практиці дослідити рівень 
розвитку дрібної моторики рук дошкіль-
ників із ЗНМ третього рівня та розробити 
корекційну програму з подолання 
відставання у формуванні точних рухів 
рук осіб означеної категорії. 
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