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потоку, а п’ять інших є ознаками, які безпосередньо характеризують стан 

потоку. 

С.А. Джексон було розроблено три типи шкал потоку, які відносяться 

до конструкції потоку з різних точок зору. «Диспозиційна шкала потоку. 

Повна версія» відноситься до багатовимірного типу шкал, яка є 

інструментом самоаналізу, який призначений для оцінки досвіду потоку в 

дев’ятивимірній моделі. Дана шкала є найкращим варіантом для детального 

опису характеристик загальної тенденції та частоти переживання стану 

потоку відповідно до дев’ятивимірної моделі потоку М. Чіксентміхайі. 

Опитувальник С.А. Джексон представлений 36 пунктами (по 4 на 

кожну шкалу). Оцінка пунктів опитувальника здійснюється за 5-бальною 

шкалою, де 1 – повністю не згодний, 5 – повністю згодний (Jackson S., 

Eklund B., & Martin A., 2011). 
 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МОТОРНОЇ ПАМ’ЯТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОТОРНОЙ ПАМЯТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

PROGRAMME FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS’ MOTOR 

MEMOR 

© Ходикіна Ю.Ю., м. Харків 

Розвиток структур моторної пам'яті та збагачення запасу рухових 

програм – один з ключових механізмів психомоторного розвитку дитини. 

Емпіричні дані дозволяють стверджувати про зумовлену особливостями 

моторної пам'яті гетерохронність становлення окремих рухових якостей 

дошкільників, а також про сензитивний характер даного вікового періоду 

відносно навчальних і виховних впливів на моторну пам'ять. 

Розвивальна програма була спрямована на оптимізацію моторної 

пам'яті старших дошкільників, поліпшення параметрів її функціонування, 

підвищення ефективності конструктивно-технічної діяльності дітей. 

Програма розвивальних впливів реалізовувалася відповідно до 

принципів системності, діяльності, обліку індивідуально-психологічних і 

особистісних особливостей дітей дошкільного віку. Формуючі впливи були 

орієнтовані на зону найближчого розвитку та мали в якості мішеней 

аттенційні, сенсорно-перцептивні, інтелектуальні та моторні процеси, 

емоційно-вольову й мотиваційну сфери особистості дитини. 

Впровадження розвивальної програми було пов’язане з такими 

завданнями: 

1. Сприяння процесу формування в дітей системи довільної 

психічної активності при програмуванні психомоторних актів і 

конструктивно-технічних дій. 

2. Формування атенційних якостей, що виражаються в здатності 
дітей концентруватися на завданні. 

3. Формування навичок просторового аналізу та синтезу предметів 
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дії й умов розв’язання практичних і рухових завдань. 

4. Формування в дітей здатності до навчання за допомогою 

оптимізації програмування дій та урахування зворотної інформації. 

5. Розвиток якостей моторики дітей (дрібної та загальної). 
Розвивальна програма складалася з двох блоків, містила 24 заняття, 

які проводилися 2 рази на тиждень протягом 3-х місяців. У роботі 

використовувалися ігри з пальчиками; дидактичні ігри з предметами й 

дидактичними матеріалом; рухливі ігри; сюжетні ігри; ігри для розвитку 

дрібної та загальної моторики; комплекси фізкультхвилинок із пальчиковою 

гімнастикою; релаксаційні вправи. 

У ході реалізації першого блоку розвивальної програми 

здійснювалася робота з керування процесом здобуття дошкільниками форм 

рухового досвіду (це вправи для активації уваги, підвищення рівня 

психічної активності, стимуляції розвитку здатності до навчання в умовах 

цілеспрямованого впливу на дрібну й загальну моторику взагалі та моторну 

пам'ять зокрема). 

Другий блок розвивальної програми було спрямовано на проведення 

спеціальних занять із формування навичок конструювальної діяльності з 

папером, які сприяють актуалізації та формуванню сенсорно-перцептивних, 

інтелектуальних, імажитивних і моторних операцій, опосередковують вплив 

мнемічних структур на здійснення рухових актів. 

За рахунок формуючих впливів у дошкільників істотно збільшилася 

точність моторної короткочасної пам’яті, а також відбулося помітне 

зрушення в напрямку підвищення оперативності моторної короткочасної 

пам’яті. Статистично підтверджені зміни на краще відбулися в 

відтворюванні рухів по пам'яті (за просторовим, силовим і особливо – 

часовим параметрами). Підвищився рівень володіння початковими 

конструктивно-технічними навичками та вміннями, що доводить 

ефективність авторської розвивальної програми. 

Розроблена програма розвиваючих впливів на моторну пам'ять дітей 

може сприяти оптимізації процесу моторного навчання при засвоєнні ними 

рухових, трудових та спортивних навичок і вмінь. 

Перспективними можна вважати подальші наукові розробки 

динаміки параметрів моторної пам'яті в представників інших вікових 

категорій, а також розробки прогнозу розвитку моторної пам'яті в окремих 

категорій досліджуваних засобами багатовимірної статистики та 

моделювання. 
 

 

 

 

 

 


