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У статті дається коротка характеристика особливостей психічного 

розвитку дітей із ЗПР дошкільного віку; обґрунтовується доцільність 

використання у роботі з ними магнітної дошки, виготовленої за авторським 

проектом, новизна якої полягає у використанні системи корекційних ігор та 

вправ на заняттях та в повсякденні, застосуванні творчих завдань, доборі 

логічних і розвивальних ігор, спрямованих на активізацію пізнавальних 

процесів у дітей із затримкою психічного розвитку. 
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Однією із найбільш важливих та актуальних проблем спеціальної 

педагогіки та психології є проблема дослідження особливостей розвитку 

вищих психічних функцій дітей із затримкою психічного розвитку(ЗПР). 

Кількість дітей цієї категорії помітно збільшилась в останні роки, що 

зумовлено біологічними, соціально-психологічними, екологічними та 

іншими факторами та причинами. За даними А.Д.Фролової, недорозвиток 

пізнавальних здібностей відзначається у кожної десятої дитини шкільного 

віку, а рівня шкільної зрілості у 6-річному віці досягають менше 50% дітей. 

На сьогодні кількість дошкільників із ЗПР складає 25-30% від дитячої 

популяції. Тому батькам, вихователям, корекційним педагогам та психологам 

необхідно цілеспрямовано та планомірно розвивати дитину із затримкою 

психічного розвитку у дошкільному віці, з урахуванням онтогенетичних 

принципів розвитку вищих психічних функцій. 



Комплексне вивчення ЗПР як специфічного порушення дитячого 

розвитку розпочалося у 60-ті роки ХХ століття видатними дефектологами 

Т.О.Власовою, М.С.Певзнер, В.І.Лубовським та ін.[1, с.14]. 

Аналіз зарубіжного досвіду досліджень дітей, які відчувають труднощі 

у навчанні, дозволяє зауважити, що однозначного трактування сутності та 

причин цих труднощів не визначено. В Англії, США, Німеччині ця категорія 

дітей означалась як «діти з труднощами у навчанні», «педагогічно занедбані 

діти», «діти, які мають недостатні здібності до навчання», «діти з 

мінімальним ушкодженням мозку». Вітчизняні психологи, педагоги, медики 

враховують різні аспекти цієї проблеми. Дослідження Г.Ю.Сухаревої, 

Т.О.Власової, М.С.Певзнер, В.І.Лубовського, К.С.Лебединської дозволили 

виокремити особливу категорію дітей із затримкою темпу психічного 

розвитку. На сьогодні у психології та педагогіці затримка психічного 

розвитку відноситься до категорії слабко виражених відхилень у психічному 

розвитку та займає проміжне місце між нормою та патологією [2, с. 56]. 

І хоча діти із ЗПР не мають таких важких порушень як діти з 

розумовою відсталістю, порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, 

тяжкими порушеннями мовлення, проте у більшості з них спостерігається 

поліморфна клінічна симптоматика, незрілість складних форм поведінки, 

недоліки цілеспрямованої діяльності на фоні підвищеної виснаженості, 

порушеної працездатності тощо. 

Особливості розвитку психічних процесів дітей із ЗПР активно 

вивчалися наприкінці ХХ столітті, зокрема дослідженнями уваги займалася 

Н.Ю Борякова (2000); пам’яті – Н.Г.Піддубна (1975), Н.Г.Лутонян (1977); 

мовлення – В.І.Лубовський (1978), Н.Ю.Борякова (1983); ігрової діяльності – 

Л.В.Кузнецова (1984), С.Г.Шевченко (1994); особливостей особистісного 

розвитку – Г.Н.Єфремова (1997) тощо[2, c.48]. 

Узагальнюючи сучасні підходи щодо характеристики особливостей 

психічного розвитку дітей із ЗПР, варто зазначити певні особливості 



розвитку уваги, пам’яті, мислення, мовлення, емоційної сфери та ігрової 

діяльності дітей цієї категорії дошкільного віку. 

Для дітей із затримкою психічного розвитку характерна нестійкість 

уваги, важкість концентрації її та утримання протягом певного часу у процесі 

виконання різних видів діяльності, обмежений обсяг уваги та його 

фрагментарність, що призводить до затримки процесу формування понять. 

Очевидною є недостатня цілеспрямованість діяльності, діти діють 

імпульсивно, часто відволікаються. Спостерігаються прояви інертності: у 

цьому випадку дитина важко переключається з одного завдання на інше. У 

старшому дошкільному віці недостатньо розвинена здатність до довільної 

регуляції поведінки, що ускладнює виконання завдань навчального типу, 

часто спостерігається недостатність концентрації уваги, особливо на істотних 

ознаках. У цьому випадку можуть страждати окремі розумові операції. 

Порушення уваги спричинюють рухову розгальмованість [7, с.162]. 

 У результаті комплексного психолого-педагогічного та 

нейропсихологічного обстеження дітей із ЗПР Л.М.Шипіцина та 

О.В.Заширіна виявили такі особливості їх пам’яті: обмежений обсяг пам’яті; 

знижена стійкість запам’ятовування;низька швидкість запам’ятовування; 

неточність відтворення і швидка втрата інформації; найбільше страждає 

вербальна пам’ять; меншою є кількість предметів, які дитина намагається 

запам’ятати; знижений обсяг слухомовленнєвої пам’яті; знижені 

продуктивність і стійкість довільного запам’ятовування, особливо в умовах 

значного навантаження; недостатнє вміння застосовувати спеціальні 

прийоми запам’ятовування. 

 Діти із ЗПР відрізняються, зазвичай, емоційною нестійкістю. Вони 

важко пристосовуються до дитячого колективу, їм властиві зміни настрою і 

підвищена стомлюваність. Науковці зазначають такі характерні риси 

емоційної сфери дошкільників із ЗПР: слабка емоційна стійкість; порушення 

самоконтролю в усіх видах діяльності; агресивність поведінки і її 

провокуючий характер; труднощі пристосування до дитячого колективу під 



час гри і занять; метушливість; часта зміна настрою; невпевненість; почуття 

страху; велика кількість реакцій, спрямованих проти волі батьків; часта 

відсутність правильного розуміння соціальної ролі і положення; недостатня 

диференціація осіб і речей; яскраво виражені труднощі у розрізненні 

найважливіших рис міжособистісних стосунків[5, с.99]. 

Особливості ігрової діяльності, у тому числі і дітей із ЗПР, 

досліджували Є.С.Слепович, Д.Б.Ельконін, Ф.І Фрадкіна та інші. У їхніх 

наукових дослідженнях зазначається, що такі діти відчувають істотні 

труднощі у створенні уявної ситуації і прийнятті на себе певної ролі. Інтерес 

до іграшок відсутній або він рідко проявляється, сюжетна гра як спільна 

діяльність не виникає. Для виникнення сюжетної гри необхідне 

цілеспрямоване втручання дорослого – дорослий має повністю здійснювати 

організаційний етап гри, починаючи від визначення теми гри і розподілу 

ролей, закінчуючи докладним описом шляхів реалізації сюжету в цілому і 

кожної конкретної ролі. Також у цих дітей порушена мотиваційно-цільова 

основа ігрової діяльності: різко знижена активність в ігровій поведінці, 

виникають яскраво виражені труднощі в самостійному створенні плану-

задуму гри в цілеспрямованому його розгортанні[3, с.104]. 

Характер розумової діяльності є репродуктивним: у дітей із ЗПР 

знижені здібності до творчого створення нових образів, уповільнений процес 

формування розумових операцій. До старшого дошкільного віку у дітей із 

ЗПР не формується відповідний віковим можливостям рівень словесно-

логічного мислення: діти не виділяють істотних ознак при узагальненні, 

узагальнюють або за ситуативними або за функціональними ознаками. Діти 

із ЗПР можуть правильно групувати предмети за родовою приналежністю, 

проте не можуть позначити групу словом, пояснити принцип класифікації. 

Відомо, що незрілість функціонального стану центральної нервової 

системи (слабкість процесів збудження і гальмування, труднощі у побудові 

складних умовних зв’язків, відставання у формуванні систем між 

функціональних зв’язків) обумовлює специфіку порушень мовлення дітей із 



ЗПР, які переважно мають системний характер і входять у структуру дефекту 

[7,с.362]. У дітей із ЗПР спостерігається порушення усіх компонентів 

мовлення.  

Отже, аналіз наукової літератури з проблеми вивчення особливостей 

розвитку дітей із затримкою психічного розвитку дає змогу зробити такі 

висновки: 

- при затримці психічного розвитку порушення настають у 

ранньому віці, тому становлення усіх психічних функцій 

відбувається деформовано та уповільнено; 

- у дітей із затримкою психічного розвитку спостерігається 

знижена активність у всіх видах діяльності; 

- у дітей із ЗПР найбільш порушеними є емоційно-особистісна 

сфера, загальні характеристики діяльності, працездатність;  

- в інтелектуальній діяльності яскраво виражені порушення 

виявляються на рівні словесно-логічного мислення, найбільші 

труднощі викликають завдання, що вимагають встановлення 

складних причинно-наслідкових зв’язків; 

- діти із затримкою психічного розвитку мають досить високі 

потенційні можливості розвитку, демонструють непогану 

здатність до навчання. 

Необхідно зазначити, що позитивний прогноз у розвитку та навчанні 

дітей із затримкою психічного розвитку дошкільного віку неможливий без 

використання особливих, часто нетрадиційних, авторських методів та 

прийомів навчання, які ми використовуємо у процесі роботи. 

Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу з дітьми, 

які мають затримку психічного розвитку, передбачають, насамперед, 

формування цілісного сприйняття, розвиток пізнавальних інтересів та 

розумових здібностей дитини у всіх видах діяльності, передусім навчальній. 

Особливе значення при цьому відводиться принципу розвивального 

навчання. Завдання зробити корекційний процес динамічним та цікавим 



завжди стоїть перед нами, педагогами дошкільних закладів. Розвиток 

психічних процесів особливо потребує доцільності у  використанні 

поєднання наочних, ігрових, практичних й словесних методів навчання. 

Увага, пам’ять та мислення дошкільників з порушенням 

психофізичного розвитку завжди потребують постійної стимуляції й 

розвитку для того, щоб зростала  їхня пізнавальна активність. Саме період 

дошкільного дитинства охоплює значний відрізок у житті дитини і є 

вирішальним у підготовці до шкільного навчання. На кінець дошкільного 

віку наші вихованці повинні вміти :  

- аналізувати предмети за кольором,формою,розміром; 

- розрізняти та знати назви основних кольорів спектра та їхніх 

відтінків; 

- знати основні форми предметів і вміти їх називати. 

Діти зі зниженою пізнавальною активністю потребують допомоги з 

боку дорослих у пізнанні навколишнього світу. Тому їх потрібно постійно 

залучати до діяльності, яка б давала змогу виділяти, аналізувати, 

порівнювати, зіставляти різні предмети, що сприяє розвитку практичного 

мислення. Також дошкільники від 3 до 6 років починають активно 

засвоювати позначення простору. Першим  кроком в усвідомленні простору є 

використання загальних за своїм значенням слів, таких як: «там», «тут», 

«далеко», «близько», «біля» тощо. Діти із затримкою психічного розвитку 

починають орієнтуватися у напрямах простору зі значним запізненням. 

Тривалий час вони не можуть зрозуміти значення слів, які позначають 

просторові відношення між предметами ( «на», «поряд», «під», «за», «над», 

«ліворуч», «праворуч»). Через це їм важко осмислювати розташування 

кожної фігури в просторі, її взаємовідношення з іншими предметами і на 

основі цих ознак розкривати змістові відношення, що пов’язують предмети 

між собою. Особливо важко діти засвоюють співвідношення  «справа» і 

«зліва», що пов’язано з віддаленим у часі розвитком сприймання та оцінкою 

розташування власного тіла. 



Можливо сьогодні, в час комп’ютерних технологій, коли людство 

описує  широкі можливості інтерактивних дошок, наша стаття здаватиметься 

не дуже актуальною, але сподіваємося, що наші ідеї будуть корисними для 

дефектологів дошкільних навчальних закладів та вихователів, які творчо 

підходять до навчально-виховного процесу дітей з типовим розвитком та з 

порушеннями психофізичного розвитку.  

Протягом останніх восьми років в Україні активно почали 

використовуватися магнітні дошки  у сфері торгівлі  та медицини, у побуті,  у 

навчальному процесі.  Це легко пояснити, адже на такій дошці можна не 

тільки писати й малювати, але і розташовувати  різноманітний наочний 

матеріал. З таким обладнанням кімнати для занять педагогу уже не 

обов’язково використовувати незручні кнопки й гачки, щоб розмістити  

предметну чи сюжетну картину  та потрібний для роботи з малюками цікавий  

дидактичний матеріал, адже на зміну їм прийшли зручні магніти. 

В основу магнітної дошки входить суміш порошку магніта і 

полімерних  гумоподібних матеріалів. Це задоволення не з дешевих. Проте 

ми зрозуміли, що в  учбових цілях магнітна дошка є незамінною, оскільки 

дитині з порушенням психофізичного розвитку, підійшовши до дошки, буде 

простіше перенести свій задум на  її поверхню, виконуючи поставлене перед 

нею завдання. Тому виникла ідея створити авторську магнітну дошку 

шляхом власного виготовлення у домашніх умовах. Звичайно, до цього 

процесу були залучені  члени власної родини, батьки дошкільнят, колеги. 

Для цього нам знадобилися: лист оцинкованого заліза, самоклеюча плівка, 

пінопластовий багет, кріплення і, звичайно, фантазія! Така магнітна дошка 

сама по собі універсальна, оскільки дозволяє прикріплювати на ній знімні 

таблички, кольорові магніти, різні за формою та величиною, різноманітні 

картинки, фігурки людей, тварин, птахів, транспорту, магнітні пазли, цифри, 

геометричні фігури, які допомагають малюкам орієнтуватися на площині та  

у просторі.  



У нашому закладі у кабінеті дефектолога магнітна дошка має такий 

вигляд (див. фото 1): 

                                                                            Фото 1 

   

Використання магнітної дошки відбувається на  заняттях з формування 

елементарних математичних уявлень, ознайомлення з навколишнім, розвитку 

мовлення і грамоти, сенсорного виховання, пізнавального розвитку. 

Наприклад, на занятті з формування елементарних математичних уявлень з 

дітьми середнього дошкільного віку за допомогою магнітної дошки та  

картинок-магнітів, нам досить добре вдається поєднувати різні програмові 

завдання, які сприяють закріпленню у малюків  уміння встановлювати 

співвідношення між предметами за  висотою та довжиною, закріпленню 

знання про кольори, удосконаленню засвоєння прямої та порядкової лічби 

предметів . 

Ефективність роботи підтверджується результатами: покращилось 

уміння дітей аналізувати предмети за кольором, формою, розміром; 

поліпшилась здатність у розрізненні   назв основних кольорів спектру та 

їхніх відтінків; розширились знання дітей про основні  форми предметів та 

вміння їх називати; покращилось уміння дітей орієнтуватися на площині та у 

просторі; формується краще розуміння просторового співвідношення між 



предметами, використовуючи їх у практичній діяльності; збагатився 

словниковий запас та рівень емоційного розвитку вихованців.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Якщо дитина вчасно опанує вміння виділяти просторові ознаки і 

співвідношення, узагальнювати та осмислювати їх, вона буде спроможною 

сприймати будь-який доступний її віку малюнок, бачити «логіку просторових 

співвідношень». В свою чергу розуміння просторових співвідношень впливає 

і на мовленнєвий розвиток дитини. Мова збагачується прийменниками, 

прислівниками і набуває складнішої граматичної структури. 

Таким чином, можна зробити висновок, що магнітна дошка має дуже 

широкий спектр використання. Універсальність, зручність, унікальність, 

дизайнерське оформлення, довговічність - ось неоціненні якості магнітної 

дошки. Магнітна дошка не займає багато місця, її вартість невисока. У разі 

забруднення, псування  магнітного полотна його можна замінити без 

особливих зусиль. Універсальність магнітної дошки очевидна. Її можна 

застосовувати на різних заняттях, чітко дозуючи навчальне навантаження для 

кожної дитини.   Адже ще В.О.Сухомлинський писав: «…Не обрушуйте на 

дитину лавину знань… - під лавиною знань можуть бути поховані 

допитливість і цікавість. Умійте відкрити перед дитиною в 

навколишньому світі щось одне, але відкрити так, щоб шматочок 

життя заграв перед дітьми всіма кольорами веселки. Відкривайте 

завжди щось недомовлене, щоб дитині хотілось ще іще раз повернутися 

до того, що вона взнала»[8, с.253]. 

Виготовивши магнітну дошку, використовуючи її на своїх заняттях, ви 

знайдете незамінного помічника  у навчанні та розвитку своїх вихованців, 

відкриваючи перед ними щоразу світ нових знань та умінь. 
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