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ВСТУП 

 Дошкільний вік є дуже важливим та відповідальним періодом у житті 

дитини. Це перехід до іншого соціального середовища, а також від ігрової 

діяльності до навчальної. 

Актуальність роботи. Педагоги закладів дошкільної освіти України у 

своїй діяльності досить часто зустрічаються з проблемою аритмічного 

розвитку вищих психічних функцій (ВПФ) у дітей дошкільного віку. Що в 

свою чергу стає перешкодою до повноцінного розвитку дитини. Тому в даній 

ситуації доцільним є реалізація психолого–педагогічного супроводу дитини з 

точки зору науки - нейропсихології. 

Проведення новітніх досліджень та відповідних публікацій свідчить 

про те, що сучасний підхід у галузі дитячої нейропсихології не перешкоджає 

стандартам України з питань  освіти, які репрезентують її для використання в 

діяльності фахівців дошкільному закладі. Результативність 

нейропсихологічного аналізу як діагностичного, корекційного та 

прогностично – профілактичного знаряддя для роботи з дошкільниками та 

дітьми шкільного віку, засвідчують публікації ряду науковців.  

Результативність нейропсихологічного аналізу як діагностичного, 

корекційного та прогностично – профілактичного знаряддя для роботи з 

дошкільниками та дітьми шкільного віку, засвідчують публікації  науковців: 

(О.Лурія, Л.Виготський, М.Максимчук, В.Кротенко, О.Яцків, І.Брушневська, 

О.Малина, О.Запорожець, С.Максименко, Г.Костюк, Я.Багрій, Н.Бастун, 

А.Мухіна, В.Князев, В.Рубель, Т.Дуткевич). 

Тлумачення вагомості та напрямків застосування нейропсихологічного 

«лурієвського» підходу в роботі психолога у дитячому дошкільному заладі.  

Зважаючи на визначення вагомості та напрямків застосування 

нейропсихологічного «лурієвського» підходу в роботі психолога у закладі 

дошкільної освіти, в першу чергу слід наголосити, що нейропсихологія – це  

окрема галузь психологічної науки й практики, яка почала формуватися на 

суміжжі психології, медицини (неврології й нейрохірургії) та фізіології.  
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У сфері вивчення нейропсихології також має місце дослідження рівня 

сформованості або несформованості вищих психічних функцій дошкільника 

та можливість надання корекційної нейропсихологічної допомоги дітям, які 

мають порушення мовлення.  

 Дошкільні труднощі бувають різними та можуть мати різноманітні 

причини. Велика кількість труднощів виникають через те, що батьки 

віддають до школи дітей, які ще не готові до навчання через свій 

хронологічний вік. Зважаючи на те, що більшість функцій необхідних для 

успішного навчання у школі формується близько семи років, діти ні у п’ять, 

ані у шість років фізіологічно не готові дшкільного навчання.  

Такі діти не можуть швидко та легко адаптуватися навіть при наявності 

внутрішнього бажання, високому рівні мотивації на навчання та належному 

стані здоров’я. Також, зважаючи на те, що найпопулярнішими розвагами 

серед більшості дітей є комп’ютерні ігри, ігри на планшеті та інших 

гаджетах, зростає кількість розгальмованих дітей, із несформованою 

довільною увагою та труднощами у навчанні.   

Є й інша сторона, коли дитина талановита, але через те, що вона надто 

розвинена в одній області, інші сфери можуть бути належно не сформовані, 

що також не сприяє швидкій шкільній адаптації.   

Батьки часто вважають, що дитина ліниться і не хоче виконувати 

завдання, але  дитина просто не може зробити якісь звичайні шкільні 

завдання.  

Велику роль грають нейробіологічні причини, такі як органічна або 

функційна незрілість мозкових структур. Тому при вирішенні шкільних 

труднощів необхідним стає проведення нейропсихологічної діагностики. Цей 

метод дослідження допомагає зрозуміти як працюють вищі психічні функції 

у дитини, а також виявити зони головного мозку, які сформовані недостатньо 

або не сформовані взагалі.   

Нейропсихологічна діагностика передбачає проведення спеціальних 

проб, що мають за мету отримати якісну та кількісну характеристику стану 
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вищих психічних функцій та встановлення зв’язку виявлених особливостей із 

функційним станом окремих зон головного мозку.  

Нейропсихологія дуже активно займається вивченням проблем 

діагностичної, профілактичної та коррекційної роботи з дітьми, які мають 

шкільні труднощі. Використання нейропсихологічних методик у закладах 

освіти зможе розширити можливості вчителів забезпечити дітям 

індивідуальний підхід до навчання, що безумовно покращить їх успішність у 

школі.  

Нормативні доументи: Відповідно до статті 76 Закону України «Про 

освіту», Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з 

метою організації діяльності психологічної служби та соціально-

педагогічного патронажу у системі освіти України НАКАЗУЮ: 1. Затвердити 

Положення про психологічну службу у системі освіти України, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України 

від 03 травня 1999 року № 127 «Про затвердження Положення про 

психологічну службу системи освіти України», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 року за № 922/4215. 3. 

Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О. 

М.) забезпечити організацію, координацію та науково-методичний супровід 

діяльності психологічної служби у системі освіти України. Конвенція ООН 

Закон України Стаття 18 «1. Держави-учасниці докладають всіх можливих 

зусиль до того, щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової 

відповідальності обох батьків за виховання і розвиток дитини. Батьки або у 

відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за 

виховання і розвиток дитини. Найкращі інтереси дитини є предметом їх 

основного піклування». 

Об’єктом дослідження психічні процеси дітей молодшого шкільного 

віку.  
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Предметом дослідження є нейропсихологічний підхід до вивчення 

перцептивно-когнітивних функцій дітей молодшого шкільного віку. 

Мета дослідження – теоретичний огляд та емпіричне дослідження 

особливостей перцептивно-когнітивних функцій молодших школярів, 

порівняння актуального стану вищих психічних функцій хлопчиків та 

дівчаток.  

Завдання:  

1. Проаналізувати психолого-педагогічну та нейропсихологічну 

літературу за проблемою дослідження.  

2. Підібрати необхідний діагностичний матеріал, що відповідатиме 

віковим вимогам.  

3. Дослідити перцептивно-когнітивні функції дітей старшого 

дошкільного віку.  

4. Проаналізувати отримані результати та порівняти показники 

хлопчиків та дівчаток.  

Гіпотези:  

Використання результатів, отриманих під час нейропсихологічної 

діагностики допоможе виявити функціональні зони, які сформувалися 

недостатньо або не сформувалися взагалі, що могло стати причиною 

шкільних труднощів.  

Аналіз результатів допоможе виявити чи є відмінності у розвитку 

вищих психічних функцій хлопців та дівчат.  

Практична цінність роботи полягає у тому, що фахівці, педагогита 

батьки отримають інформацію, на основі якої зрозуміють істинні джерела 

шкільних труднощів дітей і зможуть їм допомогти завдяки 

нейрокоррекційним методикам.  

Були використанні наступні методи дослідження теоретичні (аналіз, 

порівняння, синтез, класифікація та узагальнення наукових джерел із 

проблеми дослідження; вивчення педагогічного досвіду, програмних 
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документів, методичних матеріалів педагогічних закладів освіти); емпіричні 

(спостереження, опитування, виконання практичних завдань).  

Здійснено аналіз матеріалів підручників, наукових публікацій з обраної 

тематики, публікації у пресі, матеріали з науково-практичних конференцій. 

Основою теоретичних пошуків стало вивчення й творче переосмислення 

основних досягнень вітчизняної науки в галузі педагогіки, психології. 

База дослідження: заклад дошкільної освіти «Сонечко» с. Стодульці, 

старша група «Бджілка». Дослідженням було охоплено 25 дітей. 

Апробація наукового дослідження була здійснена в рамках: 

• V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ 

імені Михайла Коцюбинського, 17 – 18 листопада 2021 р.) – Інклюзивна 

освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростння дитини з 

особливими освітніми потребами; 

• VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, 

ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 6 – 7 липня листопада 2022 р.) – 

Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в 

контексті наступності дошкільної та початкової освіти.  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 2 статті: 

  • Дмитрієва Юлія. Нейропсихологічна діагностика в корекційній роботі з       

дітьми дошкільного віку. 

• Дмитрієва Юлія. Нейропсихологічна діагностика перцептивно – 

когнітивних функцій дітей старшого дошкільного віку з порушенням 

мовлення (дислалія). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (49 найменувань), 10 додатків. 

Загальний обсяг становить 111 сторінок, основний зміст викладено на 90 

сторінках. 
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