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Метою нашого дослідження було вивчення впливу рухливих ігор на інтелектуальний розвиток 

молодших школярів 7-9 років із затримкою психічного розвитку.  

Методи досліджень: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічний 

експеримент, психодіагностичні методи, методи математичної статистики.  

В роботі вивчено рівень інтелекту молодших школярів із затримкою психічного розвитку, а 

зокрема таких психічних процесів як увага, пам’ять, мислення і конструктивна діяльність. Крім 

цього, досліджено вплив рухливих ігор на ці психічні процеси і виявлено, що рухливі ігри більш 

позитивно, ніж інші засоби фізичного виховання, впливають на рівень інтелекту молодших школярів 

із затримкою психічного розвитку. 
 

Ключові слова: рухливі ігри, фізичне виховання, молодші школярі, затримка психічного 

розвитку, розумові здібності. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства проблеми дітей із 

затримкою психічного розвитку (ЗПР) намагаються вирішувати спеціалісти в медичній галузі, 

фізичної культури, психології, педагогічної дефектології [9, 13]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Позитивний вплив фізичного виховання, а зо-

крема рухливих ігор на фізичний стан дітей відзначали багато дослідників [1, 7, 10]. Досліджен-

ня впливу рухливих ігор на організм дітей з різноманітними вадами є малочисленні. Це, зокрема, 

роботи С. Демчук, В.І. Грицюк, В.Л. Страковской [4, 5, 12]. Але у цих роботах автори не розгля-

дають впливу рухливих ігор на розумові здібності молодших школярів із затримкою психічного 

розвитку. У науковій літературі наведено дані з питань психології про взаємозв’язок психічного 

та фізичного компонентів [2, 6]. Результати нашого дослідження підтвердили положення, про 

вплив рухливих ігор на значне покращення психічного стану молодших школярів із ЗПР. 

Метою нашого дослідження було вивчення впливу рухливих ігор на розвиток 

розумових здібностей молодших школярів 7-9 років із затримкою психічного розвитку. 

Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогіч-

ний експеримент, методи математичної статистики. Для визначення рівня розумових здібностей 

(психічних процесів) ми використовували психодіагностичну тестову батарею, яка включає 

9 методик [3]. Для визначення розвитку уваги (методики „Знайди зміни на об’ємних і плоских 

предметах” і „Знайди відмінності”). Для визначення розвитку пам’яті використовували методи-

ки „Запам’ятовування 10 слів”: а) короткотривалої пам’яті б) довготривалої пам’яті; „Запам’ято-

вування фігур” і „Асоціативна пам’ять (10 карточок і 10 слів)”. Для визначення розвитку ми-

слення та конструктивної діяльності (методики „Назви одним словом (6 груп предметів)”, „Знай-

ди деталь, якої не вистачає (12 матриць)”, „Склади картинку” варіант – І-ІІІ, „Склади малюнок 

на кубиках” варіант – І-ІІІ. 

Організація дослідження: роботу проводили на базі навчально-реабілітаційного центру 

„Мрія” м. Львова. У дослідженнях були задіяні 64 учні віком 7-9 років із ЗПР, з них: 30 дівчаток і 

34 хлопчики. Діти були розподілені на дві групи по 32 особи у кожній: група А – учні займались 

рухливими іграми за розробленою нами методикою [8]; учні групи Б – займались фізичними впра-

вами за освітньою програмою з фізичного виховання для спецшкіл інтернатів для дітей із ЗПР [11]. 

Результати досліджень та їх обговорення. Вивчаючи інтелектуальну складову дітей із 

ЗПР ми досліджували такі психічні процеси як: увага, пам’ять, мислення і конструктивну діяль-

ність у дітей із ЗПР. 
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Результати досліджень порівнювались з даними до і після педагогічного експерименту. 

За результатами досліджень встановлено, що сформованість уваги у дітей із ЗПР покращилася 

(методика „Знайди зміни на об’ємних і плоских предметах”) за час проведеного педагогічного 

експерименту. Так, відбулися наступні зміни: у молодших школярів групи А відносний показник 

покращився на 60,3 % (Р<0,05), а в групі Б – на  31,9 % (Р<0,05). 

За методикою „Знайди відмінності” для визначення сформованості уваги у дітей із ЗПР 

виявлено, що кількість знайдених відмінностей (з 15) підвищилась у групі А на 55,5 % (Р<0,05), 

а в групі Б – на 36,1 % (рис. 1).  
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Рис. 1 Відносний приріст показників уваги у школярів 7-9 років із ЗПР 

 

За методикою „Запам’ятовування 10 слів” для визначення сформованості короткотривалої 

пам’яті у дітей із ЗПР (рис. 2), виявлено, що у дітей групи А, вона зросла на 19,1 % (Р<0,05), а у 

групі Б – на 8,8 % (Р<0,05). За методикою „Запам’ятовування 10 слів” виявлено, що довготривала 

пам’ять у молодших школярів групи А зросла на 28,2 % (Р<0,05), а у групі Б – на 14,6 % (Р<0,05). 

За методикою „Запам’ятовування фігур” для визначення сформованості зорової пам’яті у дітей із 

ЗПР виявлено, що в учнів групи А показники зорової пам’яті зросли на 22,2 % (Р<0,05), а групи Б 

– на 12,1 % (Р>0,05). Визначення сформованості асоціативної пам’яті у дітей із ЗПР показало, що у 

дітей групи А кількість помилок при підборі та відтворенні (з 10 слів) знизилася, тобто, результат 

покращився на 71,1 % (Р<0,05), а у контрольній – на 62,0 % (Р<0,05) (див. рис. 2). 
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Рис. 2 Відносний приріст показників пам’яті у школярів 7-9 років із ЗПР 
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Нами також виявлено, що за час педагогічного експерименту відбулися зміни сформова-

ності процесів узагальнення у школярів 7-9 років. Так, у групі А показник (а саме кількість пра-

вильних узагальнень) зріс на 43,1 % (Р<0,05), а у групі Б – на 32,1 % (Р<0,05). Визначення сфор-

мованості процесів аналізу і синтезу у дітей із ЗПР показало, що відбулися наступні зміни: в учнів 

7-9 років групи А показник підвищився на 35,3 % (Р<0,05), а групи Б – на 28,3 % (Р>0,05) (рис. 3). 

Для визначення сформованості просторового мислення і конструктивної діяльності на пло-

ских предметах у дітей із ЗПР була застосована методика „Склади картинку” (варіант – І-ІІІ) 

(рис. 4). Виявлено, що після проведеного нами педагогічного експерименту молодші школярі гру-

пи А виконали запропоноване завдання швидше на 41,3 % (Р<0,05), а групи Б – на 32,6 % (Р<0,05). 
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Рис. 3 Відносний приріст показників узагальнення та аналізу  

у школярів 7-9 років із ЗПР 
 

Визначення сформованості просторового мислення і конструктивної діяльності на об’єм-

них предметах у дітей із ЗПР проводили за методикою „Склади малюнок на кубиках” (варіант – 

І-ІІІ) (рис. 4). Виявлено, що учні групи А виконали запропоноване завдання швидше на 66,4 % 

(Р<0,05), а групи Б – на 56,7 % (Р<0,05). 
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Рис. 4 Відносний приріст показників мислення і конструктивної діяльності  

у школярів 7-9 років із ЗПР 
 

Висновок 

Запропоновані рухливі ігри активно сприяють розвитку розумових здібностей у молод-

ших школярів 7-9 років із затримкою психічного розвитку: уваги на 57,9 %, пам’яті на 35,2 %, 

узагальнення та аналізу на 39,2 % мислення і конструктивної діяльності на 53,9 %. 
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Целью нашего исследования было изучение влияние подвижных игр на интеллекту-

альное развитие младших школьников 7-9 лет с задержкой психического развития.  

Методы исследований: анализ и обобщение научно-методической литературы; педаго-

гический эксперимент, психодиагностические методы, методы математической статистики.  

В работе выучен уровень интеллекта младших школьников с задержкой психического 

развития, а в частности таких психических процессов как: внимание, память, мышление и кон-

структивная деятельность. Кроме этого, исследовано влияние подвижных игр на эти психиче-
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ские процессы и обнаружено, что подвижные игры более положительно, чем другие средства 

физического воспитания, влияют на уровень интеллекта младших школьников с задержкой 

психического развития. 
 

Ключевые слова: подвижные игры, физическое воспитание, младшие школьники, за-

держка психического развития, умственные способности. 
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The Aim of our research is to study the influence of motion games on intellectual development 

of junior schoolboys aged 7-9 with psychic development arrest.  

Researches methods: analysis and generalization of scientifically and methodical literature; 

pedagogical experiment, pshycodiagnostic methods, and methods of mathematical statistics.  

Abstract. The intellect level of junior schoolboys with psychic development arrest, particularly 

such psychic processes as attention, memory, thinking and constructive activity is shown in the work. 

Exclusive of this shown besides , the influence of motion games on these psychic processes is shown 

and it is found out that motion games have more positive influence on the intellect level of junior 

schoolboys with psychic development arrest than other methods of physical education. 
 

Key words: motion games, physical education, junior schoolboys, psychic development arrest, 

intellect, psychic processes, attention, memory, thinking and constructive activity. 


