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Анотація: У статті розглядаються теоретичні аспекти формування 

пізнавальної діяльності у дітей дошкільного віку із затримкою психічного 

розвитку (ЗПР). Звертається увага  на систему організації пізнавальної 

діяльності яка включає: корекційно-розвивальну роботу, що сприятиме  

розвитку розумової діяльності; організацію розвиваючого середовища у 

дошкільному закладі; та роботу з батьками.  

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

формирования познавательной деятельности у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (ЗПР). Обращается внимание на систему 

организации познавательной деятельности которая включает: коррекционно-

развивающую работу,  что будет способствовать  развитию умственной 

деятельности; организацию развивающей среды в дошкольном учреждении; и 

работу с родителями. 

Annotation: The article deals with theoretical aspects of the formation of 

cognitive activity in preschool children with mental retardation. Attention is paid to 

the system of organization of cognitive activity which includes: correctional and 

developmental work, which will promote the development of mental activity; 

organization of the developmental environment in a preschool institution; and work 

with parents. 

 

В умовах фундаментальної перебудови системи освіти в Україні посилена 

увага приділяється проблемі виховання і розвитку дітей з особливими 

потребами. На законодавчому рівні це закріплено у низці державних 

законодавчих актів таких як, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні,  

Закон України «Про дошкільну освіту», Національній доктрині розвитку освіти 



в Україні в XXI столітті.  Актуального значення набуває питання готовності 

дітей до навчання в школі, що забезпечить їм сприятливі умови для нового виду 

діяльності – навчання у школі.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що в педагогіці та 

психології представлені різні трактування поняття пізнавальної активності. 

Дана категорія розглядається різноаспектно: як «якість діяльності»                    

(Т. Шамова); «прояв інтелектуальної ініціативи» (Д. Богоявленська); 

«готовність до пізнання» (М. Лісіна, Д. Вількеєв); «енергійна мисленнєва 

діяльність» (М. Данилов, Н. Половнікова); «риса особистості» (Л. Лозова) 

тощо. Г. Щукіна розглядала пізнавальну активність як «особистісне утворення, 

яке виражає індивідуальний відгук на процес пізнання, живу участь, розумово-

емоційну чуйність дитини в пізнавальному процесі».  

Пізнавальна активність допомагає особистості  у вирішені пізнавальних 

завдань у процесі навчання, виконувати конструктивні дії в спілкуванні, 

навчанні, взаємодії з оточуючими. Проте дослідниками у галузі спеціальної 

педагогіки встановлено, що у даної категорії дітей спостерігається недостатня її 

сформованість, яка негативно впливає на становлення особистості та зниження 

успішності й результативності в навчанні.  

Найбільш точне, на нашу думку, визначення пізнавальної активності, 

запропоноване Л. І. Лозовою: «Пізнавальна активність — це риса особистості, 

яка виявляється у її ставленні до пізнавальної діяльності, що передбачає стан 

готовності, прагнення до самостійної діяльності, спрямованої на засвоєння 

індивідом соціального досвіду, накопичених людством знань і способів 

діяльності» [4, с.10-47]. 

В свою чергу пізнавальна діяльність — це свідома діяльність, спрямована 

на пізнання довколишньої дійсності за допомогою таких психічних процесів, як 

сприйняття, мислення, пам'ять, увага, мова. Л.С. Виготський писав, що 

розумовий розвиток виражає те нове, що виконується самостійно шляхом 

новоутворення нових якостей розуму і перекладає психічні функції з нижчого 

на вищий рівень розвитку по лінії довільності і усвідомленості [2, с. 463].                              



Доцільним є розглядати пізнавальну активність комплексно, тобто як 

особистісне утворення, що формується у зв'язку з пізнавальною діяльністю                  

[6, с. 55-46]. Дослідження Л. В. Запорожця, Н. Н. Подьякова, С. Л. Новоселової 

вказують на важливість врахування під час навчально-виховного процесу 

пізнавальної активності дитини [2, с. 465]. 

Проблему пізнавального інтересу широко досліджували в психології      

Б.Г. Ананьєв, М. Ф. Бєляєв, Л. І. Божович, Л.А. Гордон, С.Л. Рубінштейн, в 

педагогічній літературі Г. І. Щукіна, Н. Г. Морозова. Над проблемою 

формування пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку в 

психології працювали Б.Г. Ананьєв, М. Ф. Бєляєв, Л. І. Божович, Л.А. Гордон, 

С.Л. Рубінштейн, Г. І. Щукіна, Н. І. Рейнвальд, Г.М. Морозова та інші. Питання 

розвитку пізнавальної активності у різних аспектах широко відображена в 

працях психологів та педагогів (К. Альбуханова-Славська, Д. Богоявленська,   

Л. Божович, Л. Виготський, Г. Костюк, А. Матюшкін, С. Рубінштейн та інших).  

Серед досліджень ХХІ століття даній проблемі присвячені роботи               

І. Литвиненко, С. Ладивір, Л. Мар’яненко, Т. Ткачук Л. І. Лозової та інших.  

Варто відзначити, що, незважаючи на достатню кількість досліджень, 

пов'язаних з формуванням та розвитком пізнавальної активності у старших 

дошкільників із затримкою психічного розвитку, ще багато питань щодо  

напрямків дослідження, рівнів сформованості та компонентів пізнавальної 

діяльності залишаються не розкритими повністю до сьогоднішнього часу.

 Проблема пізнавальної активності дошкільників – одна з 

найактуальніших у теорії психологічної науки та у практиці дошкільних 

навчальних закладів, оскільки активність є необхідною умовою формування 

розумових якостей дітей, їх самостійності, ініціативності.  

Постановка проблеми.  Встановлено що дітям із затримкою психічного 

розвитку властива низька пізнавальна активність, так як у них із запізненням 

формуються всі пізнавальні процеси, що має негативний вплив на розвиток, 

навчання та соціалізацію дитини. Своєчасна і цілеспрямована корекційна 

робота з розвитку пізнавальної діяльності буде сприяти розвитку розумової 
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діяльності, кращому засвоєнню матеріалу у процесі навчальної діяльності, 

поліпшенню спілкування та соціальної адаптації дітей, що в свою чергу 

попередить можливі труднощі шкільного навчання.  

   Для вирішення зазначеної проблеми потрібно розробити систему 

організації навчання і виховання в дошкільних установах, що забезпечить 

активізацію пізнавальної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку.  

Мета дослідження    –  теоретично  обґрунтувати  систему організації 

пізнавальної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку. 

Для реалізації зазначеної мети були окреслені такі завдання:  

- проаналізувати загальну і спеціальну психолого-педагогічну літературу з 

проблеми дослідження; 

- здійснити теоретичний аналіз особливостей пізнавальної діяльності дітей 

дошкільного віку із ЗПР; 

- теоретично обґрунтувати систему організації пізнавальної діяльності у 

дошкільників із затримкою психічного розвитку. 

Виклад основного матеріалу.  Удосконалення системи навчання дітей із 

затримкою психічного розвитку вимагає більш глибокого вивчення стану 

готовності цієї категорії дітей до шкільного навчання. Оскільки дошкільний вік 

є підготовчим етапом до навчання в школі це викликає необхідність 

цілеспрямованого корекційного впливу в цілісній системі комплексної роботи з 

дітьми із ЗПР. Перед педагогічним колективом дошкільних закладів поставлені 

відповідальні завдання, адже як відомо зміст шкільного навчання висуває певні 

вимоги до рівня розумового та мовленнєвого розвитку дитини її соціальної 

зрілості. Тому підготовка дітей до школи є складною комплексною задачею, що 

охоплює всі сфери життя дитини. 

Однією з важливих умов формування самостійності дитини із ЗПР – це 

цілеспрямована організація різних форм її життєдіяльності – 

самообслуговування, гри, праці, рухливої діяльності. Лише з набуттям певного 

життєвого досвіду дитина стає ініціативнішою та самостійнішою (О. Долинна, 



О. Низковська). Т. Поніманська визначає, що будь-яка організована діяльність 

характеризується тим, що педагог заздалегідь продумує мету, час, місце, умови, 

хід проведення тієї чи іншої форми роботи, потрібний для цього матеріал, 

обладнання, її зв’язок з іншими формами організації життєдіяльності, а також 

передбачає можливі дії дітей, форми впливу на них та очікувані результати.  

За сучасним трактуванням (О. Кононко), організована діяльність 

ґрунтується на засадах партнерства, співробітництва педагога з колективом 

вихованців, підгрупою та окремою дитиною, а також дітей між собою з 

урахуванням їхніх вікових, індивідуальних можливостей та потреб розвитку. 

Отже,  це доводить необхідність та важливість розроблення системи 

організації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку із затримкою 

психічного розвитку.  

Спираючись на проведений нами теоретичний аналіз загальної та 

спеціальної літератури нами була розроблена система організації пізнавальної 

діяльності дітей старшого дошкільного віку із ЗПР,  яка  включає: 

1. корекційно-розвивальну роботу, що включає в себе роботу з 

розвитку всіх психічних процесів, та корекцію вторинних порушень; 

2. організацію розвиваючого середовища; 

3.  роботу з батьками.       

 Затримка психічного розвитку –  одна з найбільш поширених форм 

психічних порушень. Термін «затримка» підкреслює тимчасовий характер 

порушення, тобто рівень психофізичного розвитку в цілому  не відповідає віку 

дитини [3, с.10-12]. Поведінка цих дітей відповідає більш молодшому віку (менш 

активні, безініціативні, у них слабо виражені пізнавальні інтереси).  Ігрова 

діяльність у них теж ще не досить сформована, характерним є порушення 

емоційно-вольової сфери, яке проявляється у примітивності емоцій і їх 

нестійкості: діти легко переходять від сміху до сліз і навпаки. Мовлення 

характеризується обмеженості словникового запасу, недостатньої сформованості 

граматичного ладу, а також у низькій мовленнєвій активності   [5, с. 14].  Для них 

характерними є  труднощі в у сприйнятті розташування окремих елементів у 
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складних зображеннях. Труднощі сприйняття пов'язані не з первинними 

сенсорними дефектами, а виступають на рівні складних сенсорно-перцептивних 

функцій, тобто є наслідком несформованості аналітико-синтетичної діяльності 

в зоровій системі, і особливо в тих випадках, коли в зоровому сприйнятті 

беруть участь інші аналізатори, перш за все руховий. Саме тому найчастіше це 

проявляється у порушенні просторового орієнтування [3, с.25-26].              

           Недоліки організації уваги пояснюються слабким розвитком 

інтелектуальної активності дітей, недосконалістю навичок і умінь 

самоконтролю, недостатнім розвитком відчуття відповідальності та інтересу до 

навчання. Спостерігаються недоліки аналізу при виконанні завдань в умовах 

підвищеної швидкості сприйняття матеріалу, коли диференціювання схожих 

подразників стає складним. У дітей із ЗПР спостерігаються порушення у  

розвитку пам'яті. Характерним є зниження  продуктивності запам'ятовування і 

його нестійкість; низький рівень самоконтролю в процесі заучування і 

відтворення, невміння організовувати свою роботу; недостатній об'єм і точність 

запам'ятовування; низький рівень опосередкованого запам'ятовування; 

переважання механічного запам'ятовування над словесно-логічним [8, с. 24-28]. 

Виражене відставання і своєрідність виявляється і в розвитку форм 

мислення — наочно-дієвого і наочно-образного. Діти можуть успішно 

класифікувати предмети за такими наочними ознаками, як колір і форма, проте 

важко виділяють  загальні ознаки матеріал і величину предметів. При аналізі 

предмету або явища діти називають лише поверхневі, неістотні якості з 

недостатньою повнотою і точністю. В результаті діти із затримкою психічного 

розвитку виділяють в зображенні майже удвічі менше ознак, чим їх однолітки з 

типовим розвитком. У дітей знижена потреба в спілкуванні як з однолітками, 

так і з дорослими. У більшості з них виявляється підвищена тривожність по 

відношенню до дорослих.  Діти майже не прагнуть отримати від дорослих 

оцінку своїх якостей в розгорненій формі, зазвичай їх задовольняє оцінка у 

вигляді недиференційованих визначень («хороший хлопчик»), так само 

безпосереднє емоційне схвалення (усмішка, погладжування тощо).  



Діти із затримкою психічного розвитку —  це особлива категорія дітей з 

порушеннями нервово-психічних процесів, що зумовлюють уповільненість 

темпу розвитку психіки дитини.  Особливе загострення цих проблем 

відбувається у старшому дошкільному віці, що пояснюється нестійкістю 

нервової системи в період оволодіння новими знаннями.  

Тому корекційно-розвивальна робота у спеціальному дошкільному закладі 

передбачає проведення корекційних занять, з розвитку всіх психічних процесів 

та корекції вторинних порушень.  Головними завданнями яких є: розвиток 

концентрації та обсягу уваги із супутнім удосконаленням здатності до 

переключення та розподілу уваги; розвиток довільної уваги; розвиток пам’яті;  

розвиток слухового зосередження та фонематичного слуху; розвиток мислення, 

швидкості мислення, розумових операцій (аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, класифікація); розвиток дрібної моторики пальців рук; розвиток 

дисциплінованості, організованості, вольової регуляції, уміння діяти за зразком 

[7, с.27-33].     

Для ефективної реалізації поставлених завдань педагоги дошкільного 

навчального закладу мають створити необхідні умови для реалізації 

комплексного корекційного впливу, одним з яких є створення розвиваючого 

середовища. Створення розвивального середовища в дошкільних навчальних 

закладах є важливим напрямком реформи дошкільної освіти.  Тобто створити  

сприятливий розвивальний простір, у якому дитина живе, активно діє, 

спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички, проявляє емоції та 

почуття. Для створення  середовища, яке було би розвивальним, педагогічним 

працівникам дошкільного навчального закладу необхідно підібрати різне 

обладнання, продумати його оптимальне розміщення та визначити кількість. 

Важливо пам’ятати, що розвивальний простір створюють не для зручності 

педагога, а для того, щоб дитина могла вільно, відповідно до своїх смаків і 

настрою, обирати той чи інший осередок.  

У психолого-педагогічній літературі значна увага приділяється вивченню 

середовища: предметного, ігрового, творчого (М.Я. Басов, П.П. Блонський,   



Д.Н. Узнадзе, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін та ін.). Ці дослідники доводять, 

що середовище –  це оточуючі соціально-побутові, суспільні, матеріальні та 

духовні умови існування дитини. Предметно - розвивальне середовище виконує 

відповідну функцію –  спонукає до гри, формує уяву. Ця функція нібито є 

матеріальним середовищем думки дитини.  

Основними структурними компонентами предметно-розвивального 

середовища є: архітектурно-ландшафтні та природно-екологічні об'єкти; ігрові 

та спортивні майданчики та їхнє оснащення; тематичні набори іграшок, 

посібників; аудіовізуальні та інформаційні засоби навчання.  

Створюючи розвивальний простір у дошкільному навчальному закладі, 

педагогічним працівникам слід дотримуватися певних принципів, зокрема 

таких, як: безпечність, урахування закономірностей розвитку дітей, 

раціональність, динамічність, активність, комфортність кожної дитини, 

позитивно-емоційне навантаження. Працівникам дошкільного навчального 

закладу необхідно також уникати конфліктів, бути спокійними, уважними. 

Своєю поведінкою та діями вони мають позитивно впливати на розвиток 

психічних процесів у дітей. Загальна тональність мовлення педагогічних 

працівників має бути домірною, зауваження — спокійними, доцільними та 

коректними. Оформлення групи слід розглядати як засіб навчання, при цьому 

всі елементи розвивального середовища функціональні, відіграють важливу 

роль і призначені для створення освітнього процесу.  

Ще одним складовим компонентом від якого залежить розвиток 

пізнавальної активності дитини із ЗПР є співпраця і взаєморозуміння між 

педагогами дошкільного навчального закладу і членами сім'ї дитини.   

Основними напрямками в роботі педагогів дошкільного навчального 

закладу з сім'єю є такі.  

 вивчення особливостей сімейного виховання дитини;  

 розроблення і реалізація разом з сім'єю індивідуальної програми  

допомоги дитині;  



 просвітницька робота з батьками з метою розширення уявлення  про 

особливості розвитку дитини із ЗПР, про прийоми і методи  корекційно-

розвивальної роботи з нею;  

 розроблення на диференційованій основі системи взаємодії із  

сім'ями вихованців з метою корекції взаємодії «дитина-батьки». 

  Педагоги спеціального дошкільного закладу повинні допомогти батькам 

зрозуміти особливості психофізичного розвитку дитини  при затримці 

психічного розвитку, особливості вікового й особистісного розвитку їхніх 

дітей.  Батьки, найближчі  дорослі, педагоги  мають пам’ятати, що дитина з 

особливостями у розвитку потребує поваги до себе, вона часто вразливіша, і 

беззахисна. Найменший прояв недоброзичливості глибоко ранить її, нервова 

система стає слабкішою,  нестійка психічна рівновага порушується, вона звикає 

до постійних докорів,  стає замкнутою, що ускладнює її фізичні і психічні 

проблеми і сприяє патологічному розвитку особистості.  Адже дитина по-

справжньому щаслива, коли відчуває турботу, увагу й любов найближчих 

людей.  

 Висновки Провівши аналіз теоретичних даних щодо пізнавальної 

діяльності дітей дошкільного віку, можна стверджувати, що процес розвитку 

даної «риси особистості» у них є несформованим. Діти із затримкою психічного 

розвитку —  це особлива категорія дітей з порушеннями нервово-психічних 

процесів, що зумовлюють уповільненість темпу розвитку психіки дитини, що 

проявляється в недостатності загального запасу знань, нестійкості уваги, 

поверховості сприймання, ослабленій пам'яті, недорозвиненні мовлення, 

швидкій втомлюваності під час пізнавальної діяльності.  

Результати теоретичного дослідження показали, що цілеспрямований 

розвиток пізнавальної діяльності дітей з із ЗПР повинен  здійснюватись вже в 

дошкільному віці, який має включати в себе корекційно-розвивальну роботу, 

що включає в себе роботу з розвитку всіх психічних процесів  та корекцію 

вторинних порушень; створення розвиваючого середовища, що сприятиме 



активізації пізнавальної діяльності та співпрацю педагогічного колективу з 

батьками.          

 Отже, зважаючи на те, що на сьогодні немає загальноприйнятої  системи 

критеріїв і показників сформованості пізнавальної активності дітей із ЗПР, це 

обумовлює подальші перспективи пошуку напрямків дослідження, рівнів 

сформованості та компонентів пізнавальної діяльності, розробці діагностичної 

методики, визначенні критеріїв її діагностики, що дозволить нам виявити 

потрібні психолого-педагогічні умови, які будуть сприяти поліпшенню 

навчальної діяльності дітей із ЗПР. 
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