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Катріч А.М. 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МОНТЕССОРІ – ТЕРАПІЇ У 

СЕНСОРНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ІЗ ЗПР 

У статті аналізуються результати дослідження щодо сформованості 

еталонних уявлень (кольору, величини, форми) у дошкільників із затримкою 

психічного розвитку (ЗПР), представлені рівні розвитку сенсорних еталонів та 

визначені основні напрямки роботи з розвитку сенсорних еталонів у дітей 

старшого дошкільного віку із ЗПР, методами Монтессорі – терапії з 

використанням Монтессорі-матеріалів. 

Ключові слова: діти із ЗПР, сенсорне виховання, Монтессорі - терапія, 

орієнтовно-дослідницька діяльність. 

Постановка проблеми. В останні роки в Україні відмічається стійка 

тенденція до збільшення кількості дітей із ЗПР. Рання діагностика та подолання 

ЗПР є однією з актуальних проблем спеціальної психології і корекційної 

педагогіки. Це обумовлено, з одного боку, великим розповсюдженням цієї 

форми психічного дизонтогенезу, з іншого — труднощами виховання. Діти із 

ЗПР, це діти які мають тимчасову затримку в темпі розвитку психіки, яка 
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відрізняється від загальноприйнятих вікових показників розвитку й 

виражається в уповільненому темпі дозрівання різних психічних функцій.  

Аналіз досліджень і публікацій. Такі діти привертали до себе увагу 

дослідників ще в XX столітті. Терміни «затримка темпу психічного розвитку», 

«затримка психічного розвитку» були запропоновані Г. Є. Сухаревою. 

Вивчення дітей цієї категорії почалося порівняно недавно – наприкінці 50-х 

років минулого століття. Ряд дослідників (Т. А. Уласова, М. С. Певзнер, К. С. 

Лебединська) виявили серед невстигаючих молодших школярів учнів, 

неуспішність і особливості поведінки яких часто давали підставу вважати їх 

розумово відсталими. Ці учні були об'єднані в особливу категорію. У процесі 

подальших досліджень Т. А. Носова і М. С. Певзнер виділили дві найбільш 

численні групи й охарактеризували їх як дітей із психофізичним і психічним 

інфантилізмом [5, с.29]. 

Багато вчених досліджували феномен затримки психічного розвитку: Л. 

М. Блінова, І. Д. Бех, В. І. Бондар, Т. П. Вісковатова, Т. О. Єнікеєва, К. С. 

Лебединський, В.І.Лубовський, М. С. Певзнер, Г. Є. Сухарєва, Т. В. Сак та ін. 

Дослідженнями вчених В. І. Лубовського, С. Г. Шевченко, Р. Д. Трігер та ін. 

доведено можливість і необхідність ранньої діагностики дітей із ЗПР та 

створення для них спеціальних сприятливих умов навчання, виховання та 

адаптації до школи [ 2, с.62]. 

Мета статті: проаналізувати вплив елементів Монтессорі – терапії на 

процес сенсорного виховання дітей із ЗПР. 

Виклад матеріалу дослідження. Основою для успішного оволодіння 

будь-якою практичною діяльністю є сенсорний розвиток. Встановлено, що 

більшість людських здібностей мають виражену сенсорну основу. 

Сенсорний розвиток дитини – це розвиток його сприйняття і формування 

уявлень про зовнішні властивості предметів (їх кольору, величини, форми, 

розташування в просторі, смаку, запаху). Зі сприйняття предметів і явищ 

навколишнього світу починається пізнання, тому сенсорні здібності складають 

фундамент розумового розвитку. 
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Працюючи із сенсорними матеріалами і набуваючи власний сенсорний 

досвід дитина розвиває органи чуття, абстрактне мислення, збагачує активний 

словник, розвиває творчі здібності набуваючи досвіду при роботі з різними 

матеріалами. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що сенсорний розвиток є не 

тільки фундаментом загального розумового розвитку дитини, а має ще дуже 

важливе самостійне значення, оскільки повноцінне сприймання необхідне і для 

успішного навчання дитини, і для багатьох видів праці. 

Встановлено, що більшість дітей із ЗПР відчувають труднощі через 

зниження швидкості виконання перцептивних операцій в процесі зорового, 

слухового, тактильного сприйняття. Орієнтовно-дослідницька діяльність в 

цілому має більш низький, у порівнянні з нормою, рівень розвитку: діти не 

вміють обстежувати предмети, довгий час орієнтуються в якостях предметів 

практичним способом, не проявляють вираженої орієнтовної активності. 

Дошкільники із затримкою психічного розвитку не відчувають труднощів 

у практичному розрізненні властивостей предметів, але їх сенсорний досвід 

довго не узагальнюється і не закріплюється у слові. Недоліки в сенсорному 

розвитку дитини дошкільного віку важко, а інколи і неможливо компенсувати в 

пізнішому віці. Це говорить про необхідність організації процесу сенсорного 

виховання дітей із затримкою психічного розвитку якомога раніше. 

Значення сенсорного розвитку дитини із ЗПР для її повноцінного 

розвитку та майбутнього життя ставить перед теорією та практикою навчання 

завдання розробки та використання найбільш ефективних засобів та методів 

сенсорного виховання.  

Сенсорне виховання має важливе значення для всебічного розвитку 

дитини. Видатні педагоги М. Монтессорі, Ф.Фребель, О.Декролі, К.Ушинський, 

С.Русова, Є.Тихеєва, відзначали його як одну з основних сторін дошкільного 

виховання [1 с.29]. 
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Особливо ефективними, на мій погляд, у роботі з дітьми із ЗПР є перші 

розробки М. Монтессорі, які були спрямовані на розвиток сенсорного 

сприйняття і моторики дитини. 

Ретельно розроблені нею посібники несуть в собі навчальну задачу і 

допомагають розвиватися дітям в самих різних напрямках. У кожного з цих 

матеріалів величезний потенціал і великі творчі можливості. 

Програма Монтессорі передбачає освоєння дітьми форми, кольору, 

величини предметів, розвиток у них слухового, тактильного та інших 

аналізаторів, використовуючи різноманітні дидактичні ігри. 

Монтессорі - матеріали влаштовані так, щоб дитина могла з їх допомогою 

удосконалювати, перш за все, свої практичні вміння та сенсорні аналізатори. 

Для аналізу особливостей сенсорного розвитку дітей із ЗПР був 

проведений констатуючий експеримент. 

Дослідження проводилися на базі Комунального закладу Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №266 комбінованого типу Харківської міської 

ради. 

В експерименті брали участь п᾽ятеро дітей із затримкою психічного 

розвитку. 

Для діагностики були використані наступні методики: методика «Дошка 

Сегена», методика «Кольорові фони», методика «Величини» [3, с.29.31]. 

Аналіз результатів виявив, що у 60% дітей показники сенсорного 

розвитку сформовані недостатньо, а у 40% знаходяться в стадії формування. 

Аналіз результатів діагностики рівня розвитку величини, форми, кольору 

показав наступне: п’ятьом дітям при виконанні завдання на побудову ряду за 

величиною з десяти елементів потрібна була допомога педагога через 

недостатню диференціацію поняттями «великий - маленький». Частина 

дошкільнят (троє осіб) самостійно впоралися із завданням на диференціацію 

форми, але назвати самостійно фігури не могли, співвідносили кольори не 

називаючи їх, потребували допомоги педагога; ще у двох дошкільнят 
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спостерігалися труднощі навіть при співвідношенні кольорів, дошку Сегена 

збирали шляхом примірювання.  

Все це свідчить про необхідність проведення корекційної роботи з 

розвитку еталонних уявлень у дітей старшого дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку. 

На основі наявних результатів мною був розроблений план корекційної 

роботи, спрямованої на розвиток сенсорних еталонів у дітей із ЗПР з 

використанням Монтессорі-матеріалів методами Монтессорі – терапії. 

Основними завданнями корекційної роботи з розвитку сенсорних 

еталонів у дітей з ЗПР є: корекція сенсорних процесів, окоміру і координації; 

корекція пізнавальної діяльності; розвиток дрібної моторики; розвиток інтересу 

і спонукання до дій; формування вміння діяти з предметами; формування 

мотиву до навчання; заняття з дітьми у віці від 5 років до 7 років проводити 2 

рази на тиждень; тривалість занять - 20 - 25 хвилин.  

Програма розділена на блоки, кожен з яких відповідає за розвиток певних 

сенсорних еталонів: перше заняття вступне; друге заняття - діагностика 

сформованості сенсорних еталонів; перший блок - три заняття на вивчення 

основних кольорів; другий блок - три заняття на вивчення геометричних фігур; 

третій блок - три заняття на вивчення величини. 

В програмі були використані як спеціальні класичні Монтессорі - 

матеріали - «Рожева вежа», «Коричневі сходи», «формочки-вкладиші» т. ін., так 

і канцелярські різнокольорові скріпки, звичайні прищіпки для білизни, різні 

геометричні тіла (кубики, конуси, циліндри і т.д.), таблички, дощечки, рамки, 

які мають різний колір і фактуру.  

В результаті корекційно-розвивальної роботи були отримані дані, що 

вказують на позитивну динаміку у розвитку сенсорної сфери у дітей із ЗПР. 

Троє із п’яти дітей самостійно виконували завдання на диференціацію 

форми, знають назви основних геометричних фігур (коло, квадрат, трикутник, 

прямокутник), двоє дітей можуть диференціювати і називати всі запропоновані 

фігури.  
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Завдання на визначення кольору: троє дітей виконали самостійно, вони 

співвідносять і називають основні кольори, двоє дітей знають навіть відтінки. 

Найбільше труднощів у дітей виникало із завданням пов’язаним із 

величинами: 2 дітей виконали завдання після проведеного навчання самостійно, 

у трьох із п᾽яти дітей спостерігались труднощі при його виконанні, що може 

бути пов’язане з порушенням сприйняття, вони намагалися виконати завдання, 

але йшли шляхом вгадування, потребували допомоги педагога.  

Після проведення корекційних занять, усі діти починали правильно 

виконувати запропоновані завдання, в подальшому на виконання їм потрібно 

було менше часу. 

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Після проведення дослідження, за результатами контрольного зрізу 

можна зробити висновки, що:  

1. Більша кількість дітей змогли самостійно не тільки показати, а й 

назвати основні кольори, а деякі навіть відтінки. 

2. Спостерігається позитивна динаміка розвитку уявлень про 

геометричні фігури. 

3. У дітей збільшилось уявлення про величину. 

4. При виконанні завдань діти демонстрували дослідницьку 

зацікавленість, стійкість уваги, розширення словникового запасу. 

Таким чином, я вважаю за доцільне продовжувати працювати в даному 

напрямку, з метою доведення ефективності методики і подальше її 

впровадження в освітній процес дітей із ЗПР, а так само адаптації цієї методики 

для інших категорій дітей. 
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Кірпа Д. О. 

ІГРОВІ ВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ 

ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У статті подано добірку ігор, які спрямовані на профілактику порушень 

писемного мовлення у молодших школярів.  

Ключові слова: порушення мовлення, дисграфія, дислексія, профілактика, 

ігрові вправи, молодші школярі  

Постановка проблеми. В останні роки в Україні спостерігається 

тенденція зростання кількості дітей молодшого шкільного віку з порушеннями 

писемного мовлення. Оскільки наявність порушень писемного мовлення 

негативно впливає на процес засвоєння шкільної програми, становлення 

особистості дитини, її психологічний розвиток, актуальним стає питання 

пошуку ефективних шляхів та засобів профілактики порушень писемного 

мовлення у дітей молодшого шкільного віку.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема вивчення порушень 

писемного мовлення знайшла широке відображення у наукових роботах Т. 

Ахутіної, О. Гопіченко, Н. Голуб, О. Гриненко, Л. Єфименкової, Р. Левіної, О. 

Лурія, О. Корнєва, Р. Лалаєвої, О. Мастюкової, С. Мнухіна, Н.Нікашиної, Л. 

Парамонової, Т. Пічугіної, О. Російської, І. Садовникової, Є. Соботович, Л. 


