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Профілактика оптико-просторової дисграфії у учнів першого класу з 

особливими освітніми потребами 

 Актуальність теми полягає в тому, що з кожним роком збільшується 

кількість дітей, які мають труднощі в навчанні. Особливу увагу привертає 

часткове специфічне порушення процесу письма, симптоматика якого 

проявляється в стійких помилках, як то: заміни, пропуски, персеверація букв та 

їх елементів, спотворення складової структури слова, порушення злитності 

написання окремих слів у реченні, аграматизмах на письмі. Таке порушення в 

сучасній логопедії позначається терміном «дисграфія». 

 За даними наукових досліджень ще у середині ХХ століття кількість 

учнів із дисграфією у молодших класах становила близько 6% (М.Ю.Хватцев), 

а вже на початку ХХІ століття кількість таких учнів досягає 30% 

(Л.Г.Парамонова). А за свідченням Т.В. Пічугіної, Л. Тенцер від 7 до 17 

відсотків школярів, незалежно від рівня загального інтелектуального розвитку, 

страждають стійкою неспроможністю опанувати писемним мовленням. 

 Із відкриттям освітнього інклюзивного простору для дітей з особливими 

освітніми потребами, в т.ч. для дітей з різними рівнями порушення мовлення, 

ця проблема набуває ще більшої актуальності. Адже, якщо дисграфія є досить 

поширеним порушенням у молодших школярів масової школи, то в 

інклюзивному просторі майже кожна дитина з ООП (а це діти з різним рівнем 

порушення інтелекту, психофізичного розвитку, з тяжкими порушеннями 

мовлення, з порушеннями опорно-рухового апарату, розладами аутичного 

спектру) має ті чи інші труднощі в оволодінні письмом. 

 Працювати з дітьми, які мають особливі освітні потреби у якості логопеда 

я почала з вересня 2018 року (на той момент мала за плечима 17 років 

педагогічного стажу). Організацію своєї діяльності розпочала з теоретичного 

вивчення самого поняття «дисграфія». 

 В наукових колах є декілька визначень дисграфії, але більш поширеним 

вважається те, яке дає Р.І. Лалаєва: «Дисграфія – це часткове порушення 

процесу письма, що проявляється в стійких, повторюваних помилках 
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обумовлених несформованістю вищих психічних функцій що беруть участь у 

процесі письма». З точки зору логопедичного підходу, дисграфія розуміється, 

перш за все, як специфічне порушення мовних здібностей, що вимагає 

спеціальних педагогічних методів корекції. Це знайшло  відображення у 

відповідній класифікації, розробленій в 70-80-х роках ХХ століття за участю 

Р.І. Лалаєвої: 

 Акустична дисграфія. При такому порушенні, у дитини виникають 

труднощі слухової диференціації звуків, хоча вона вірно вимовляє слова. 

Це проявляється у заміні букв при написанні. 

 Артикуляційно-акустична дисграфія. Цей вид порушення полягає у 

звуковій заміні в усному мовленні, які, відповідно, відтворюються на 

письмі. 

 Аграматична дисграфія. Такий різновид дисграфії проявляється у 

неузгодженості слів у реченні при письмі. Це обумовлено 

несформованістю у дитини граматичних систем словотвору. 

 Оптична дисграфія. Труднощі засвоєння дитиною зорових образів букв, 

багато з яких сприймаються схожими (недописування букв, «дзеркальне» 

зображення літер, або заміна на ті, що мають схожі елементи тощо). 

 Дисграфія через несформованість аналізу та синтезу мовного потоку. 

Проявом такого типу є неспроможність відокремити у мовленні окремі 

слова, а потім розділити їх на букви та звуки, а також пропуски чи 

вставка додаткових літер, їх перестановка чи поділ слова на окремі 

частини. 

 В свою чергу А.Н. Коренєв звертає увагу на те, що «дисграфією» варто 

називати стійку неспроможність оволодіти навичками письма за правилами 

графіки, не дивлячись на достатній рівень інтелектуального та мовленнєвого 

розвитку і відсутність грубих порушень зору та слуху, а нездатність засвоїти 

орфографічні навички, не дивлячись на знання відповідних правил та регулярне 

шкільне навчання, - «дизорфографією». 
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 Проаналізувавши помилки, які зустрічаються у дітей з ООП не тільки в 

першому класі, а й зберігаються в подальших класах, я виділила їх наступні 

види: 

- персеверації (повторення) букв у слові або елементів букв; 

- пропуски елементів букви, букв та складів; 

- антиципації (перестановка) букв та складів у слові. 

 Також майже для всіх дітей з ООП, які мають порушення мовлення, 

характерні такі труднощі, як орієнтування на аркуші паперу, в зошиті, 

визначення початку та кінця строки, дотримання її висоти; постійні відхилення 

нахилу та висоти букв, невідповідність елементів букв (по розміру, відсутність 

або зайві елементи, що не відповідають графічному образу букви); заміни 

схожих та близьких за написанням букв; заміни прописних букв друкованими; 

стійке дзеркальне зображення букв; пропуски або зайві букви, пропуски 

голосних; перестановки букв у слові. 

 Все це вказує на порушення у дітей оптико-просторового образу букви, 

що лежить в основі успішного опанування графічними навичками письма. 

 Спираючись на ствердження Н.В. Чередниченко, що ефективність 

формування у дітей графічного та оптико-просторового образу букви, який 

лежить в основі опанування графічними навичками письма, значною мірою 

залежить від застосування певної системи вправ, та метою розвитку у дітей 

здібності до засвоєння оптичного та зорово-просторового образу букви, який 

забезпечує впізнавання букви та її співвіднесення з відповідною фонемою, 

аналіз елементів букви, їх орієнтацію у просторі, а також диференціацію 

оптично подібних букв мною були визначені напрямки роботи та підібрані 

відповідні завдання для реалізації кожного з них: 

 розвиток просторових уявлень, 

 зорового сприймання, аналізу і синтезу, 

 корекція і розвиток дрібної моторики пальців і кистей рук та 

зорово-моторної координації, 

 розвиток навички контролю за своєю діяльністю. 
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 Добираючи для дітей завдання та вправи, я спираюсь на такі корекційні 

принципи:  

 принцип нормативності (застосування вправ, які відповідають за 

складністю віковій нормі); 

 принцип «зверху до низу» (створення зони найближчого розвитку 

особистості і діяльності дитини); 

 принцип системності розвитку; 

 принцип поступового ускладнення навчального матеріалу. 

 Формування зорово-просторових уявлень відбувається за умови: 

- розвитку орієнтування у власному, розуміння і диференціація лівих та 

правих його частин; 

- розвитку орієнтування у навколишньому просторі та відносно власного 

тіла; 

- розвитку орієнтування на аркуші паперу. 

 Як показує практика, майже всі діти з ООП, мають труднощі в засвоєнні 

цих уявлень. Тому в своїй роботі приділяю багато уваги і часу саме розвитку в 

дітей розуміння і диференціації лівих та правих частин свого тіла. 

 Роботу розпочинаю з визначення «головної» руки. Разом з дитиною 

уточнюємо, що робить ця рука і 

називаємо її «правою рукою». А 

друга рука є «помічницею» 

«головної» руки, також уточнюємо 

що вона робить, і називаємо її 

«лівою». Слід зазначити, що для 

ліворуких дітей все відбувається 

навпаки, але дітям треба пояснити, 

що назви рук залишаються 

загальноприйнятими і їм треба це 

запам’ятати.  
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 Далі пропоную різноманітні вправи, що спонукають дитину 

співвідносити частини свого тіла з правою/лівою рукою (підніми праву руку, 

покажи ліве вухо, закрий праве око, зігни ліву ногу в коліні підніми праву ногу 

або правою рукою візьми зошит, а лівою олівець, тощо).   

 З метою урізноманітнення цих вправ пропоную 

дітям різнокольорові прищіпки і даю інструкції: 

«Лівою рукою візьми жовту прищіпку та прищепи її 

на праве плече». «Червону прищіпку візьми правою 

рукою та прищепи її на ліве коліно (ногу, руку...)». 

Коли дитина добре засвоює ці операції, я ускладнюю 

інструкцію: «Візьми лівою рукою синю прищіпку та 

прищепи її на ліву ногу нижче коліна, а правою 

рукою візьми зелену прищіпку та прищепи її на ліву 

руку вище ліктя». Формування цих умінь потребує 

від дитини певних зусиль та часу. Дуже добре, якщо 

ця робота буде виконуватись не тільки в кабінеті 

логопеда, а й закріплюватись в класі, а особливо 

вдома за участю батьків. 

 Роботу з формування в дитини уміння орієнтуватися у 

навколишньому просторі розпочинаю з вправ на визначення 

розташування предметів стосовно дитини. Наприклад, 

«витягни праву/ліву руку в бік, назви (візьми) предмети, які 

знаходяться відповідно праворуч/ліворуч; виконай певні дії в 

одному напрямку (нахили голову праворуч, витягни руку 

праворуч, відстав ногу праворуч, висунь язик праворуч», 

тощо). Потім прошу дитину назвати, що знаходиться 

праворуч/ліворуч від неї, спереду чи позаду. Коли дитина в 

класі, можна запропонувати їй визначити, хто сидить 

праворуч/ліворуч від неї, хто спереду, а хто позаду; 

обговорити, що де стоїть: «Якщо станеш обличчям до вікна, то 
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праворуч буде що? а ліворуч?..» Такі завдання намагаюсь давати дитині 

щодня в різному середовищі, щоб у неї дійсно формувались ці уміння, а не 

відбувалось механічне запам’ятовування. І тут знову звертаюсь за допомогою 

до батьків. 

 Наступним «ускладненням» для розвитку в дитини навичок просторового 

орієнтування будуть вправи на визначення просторових напрямів, просторових 

співвідношень між 2-3 предметами. На цьому етапі вчу дітей співвідносити 

визначений напрямок з відповідною стрілкою: зліва направо, справа наліво, 

згори донизу, знизу догори. Завдання можуть бути такими: «постав машинку 

так, щоб вона рухалась у тому напрямку, який показує стрілка, виконай дію 

рукою відповідно до стрілки та ін.». Паралельно визначаємо розташування двох 

предметів: «Поклади ручку праворуч від зошита, що лежить ліворуч від 

підручника? Постав стілець перед собою, стань так, щоб він був позаду…», тут 

можна пропонувати дітям геометричні фігури, предметні картинки, букви, 

цифри. Потім разом з дітьми розглядаю розташування трьох предметів. 

 Працюючи над формуванням у дитини умінь орієнтуватись у просторі 

особливу увагу приділяю розумінню прийменникових конструкцій на 

позначення просторових відношень. З цією метою ефективно користуюсь 

схематичними зображеннями 

прийменників. Також на практиці 

зрозуміла, що відпрацьовувати ці 

просторові відношення спочатку краще 

на практичних діях, використовуючи 

різноманітні іграшки та предмети, 

даючи дитині змогу самостійно «відчути» ці відношення. Це можуть бути такі 

завдання, як: «поклади книгу на стіл, сховай стілець під стіл, дістань м’яч з-під 

столу, сховай тигреня в будинок, повісь малюнок над столом», тощо. Ще в 

своїй роботі я використовую невеличкий комод, даючи такі інструкції: 

«Подивись, що лежить у шухлядці, яка розташована над сірою шухлядкою, а 

що в тій, що знаходиться під фіолетовою» або «Дістань предмет (букву, цифру, 
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геометричну фігуру) із середньої шухлядки та положи його праворуч від 

зошита», і подібних завдань може бути безліч. Потім пропоную дитині 

малюнки, на яких вона 

визначає просторові 

відношення між предметами, 

диференціює їх відповідно до 

прийменникових конструкцій.   

 Наступною важливою 

ланкою є застосування вправ на 

уточнення просторового 

розташування різних фігур і 

букв на аркуші паперу. Перш за все разом з дитиною визначаємо верх та низ 

аркуша, його ліву та праву сторони, положивши для цього руки на його 

сторони, визначаємо, які кути є у аркуша також знаходимо його середину 

(центр). Даю такі інструкції: «Поклади синю фішку на ліву сторону, а зелену на 

нижню; кружечок поклади у верхній лівий кут, а трикутник у центр аркуша, 

тощо». Потім пропоную викласти послідовність геометричних фігур (фішок, 

дерев’яних букв, ґудзиків) відповідно до напрямку, позначеного стрілкою. 

Також пропоную розмальовки, на яких треба розфарбувати предмети, що 

рухаються в одному напрямку одним олівцем, а в другому – іншим; малюнки, 

на яких треба прослідкувати спочатку за допомогою олівця, а потім тільки 

очима за рухом ламаної лінії від предмета, розташованого ліворуч до того, що 

знаходиться праворуч; 

різноманітні лабіринти. 

Потім пропоную дитині 

провести лінію зліва направо, 

поєднати відповідні 

малюнки. Тут добре 

використовувати завдання 

«Впізнай по тіні», «Поєднай 
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однакові предмети (фігури, букви, склади…)». Також на цьому етапі проводжу 

різноманітні графічні диктанти, що вчать дитину рухатись по клітинках на 

аркуші в певному напрямку. Це можуть бути диктанти, за результатами яких 

вийде малюнок, а можуть бути вправи «Продовж візерунок», коли початок 

диктує логопед, а дитина, дотримуючись заданої послідовності самостійно 

продовжує малюнок до кінця рядка. 

 З метою розвитку зорового та буквеного гнозису, аналізу та синтезу я 

використовую модифіковані таблиці Поппельрейтера (визначння предметів, 

зображених контурно, пунктиром, зображених в умовах зашумлення), 

пропоную вправи на впізнавання недомальованих предметів та домальовувати 

їх, на уточнення понять про колір та форму предметів. (Додаток 1) 

 Також пропоную завдання, де дитина повинна знайти певний малюнок 

(букву, знак, фігуру або їх поєднання) серед великої кількості інших. 

 На цьому етапі пропоную завдання, 

що сприяють зоровому сприйманню та 

кращому запам’ятовуванню правильного 

зображення букви, визначення елементів, 

що її складають. Для цього я маю декілька 

комплектів букв, що відрізняються 

розміром, матеріалом, з якого зроблені. 

Спочатку ми розглядаємо букву, 

вивчаємо її на дотик, визначаємо 

елементи, з яких вона складається, а 

потім за допомогою «Конструктора 

букв» складаємо її на спеціальному 

полі, проговорюючи вголос елементи, 

що використовуємо та напрямок їх 

розташування (Додаток 2).  
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Використовую також 

камінчики для «написання 

букви», кольоровий лоток з 

манною крупою, по якій дитина 

пальцем прописує елементи 

букв, саму букву. Цікавою та складною є гра «Чарівний мішечок», з якого треба 

дістати букву, впізнавши її на дотик та визначивши елементи, з яких вона 

складається.  

 Коли дитина запам’ятає образ букви, пропоную закріпити її в наступних 

впарвах: 

- Знайти задану букву серед раду інших 

букв, що розташовані не в алфавітному 

порядку (спочатку різних, а потім графічно 

подібних). 

- Назвати букви, що хаотично 

розташовані в різних положеннях на аркуші 

паперу. 

- Впізнати букву за елементами і 

дописати до цілої. 

- Упізнати букви правильну букву у 

дзеркальному зображенні. 

- Цікавим є завдання, коли дитині пропонується вибрати букви української 

абетки серед букв іншомовних алфавітів. Інструкція: Знайти в листі 

інопланетян наші земні букви і назвати їх». 

- Вчити порівнювати букви між собою, визначаючи подібність та відмінність, 

особливо в тих, що відрізняються лише одним елементом. 

- Упізнати «зашумлені», закреслені, накладені одна на одну букви. 

- Корисною є вправа на розв’язання «буквених» прикладів, коли дитині 

пропонується два елементи, поєднавши які треба назвати букву. 
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- Дитині пропонується малюнок, на якому зображені в довільному 

розташуванні елементи та декілька букв, а дитина повинна визначити, яку 

саме букву можна скласти з цих елементів. 

- З метою розвитку зорової пам’яті пропоную таку вправу: показую дитині 

картку із зображенням букви декілька секунд, потім прибираю її, а дитина 

повинна відтворити її у зошиті. 

 Впливати на розвиток зорово-моторної координації та дрібної моторики 

рук можливо через виконання графічних вправ (використання різного роду 

штриховок, обведень, проведення ліній в різних напрямках, розмальовок, 

графічних диктантів (спочатку на білому аркуші, а потім у сітці зошита), 

виконання пальчикової гімнастики та масажу (самомасажу) з використанням 

природних матеріалів (каштанів, горіхів, шишок) або су-джоку. 

 В процесі виконання зазначених вище вправ дитина весь час вчиться 

порівнювати свою роботу зі зразком, помічати, та виправляти помилки, 

запобігати їм, формуючи тим самим навичку самоконтролю. Відомо, що 

формування самоконтролю – довготривалий процес, який передбачає 

застосування спеціальних прийомі та вимог. Саме тому приділяю спеціальну 

увагу формуванню у дітей з ООП еталону контролю (зразка), вчу порівнювати 

виконані дії та їх результати із заданим зразком, вчу пошуку помилки та її 

виправленню. 

 Отже, застосування системи вправ з розвитку психомоторики в 

першокласників з порушеннями інтелектуального розвитку забезпечує належне 

формування у них графічних умінь і навичок. 
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Додаток 1 

Використання модифікованих таблиць Поппельрейтера 

Мета: розвиток зорово-просторового сприймання 

ВПРАВА «Добери букву»  

Мета: попередження оптичної дисграфії, розвиток дрібної моторики, 

формування зорового сприймання та розрізнення, удосконалення навички 

списування, закріплення навичок усвідомленого читання. 

Завдання: 

1. Вставити замість крапки одну букву із таблиці, щоб утворилося слово.  

2. Записати та прочитати слово. 

 

 

ВПРАВА «Знайди букву» 

Мета: розвиток зорово-просторового сприймання, закріплення уваги на 

певному звуці (букві), перевірка якості засвоєння головних звуків, позначення 

їх на письмі буквами. 

Завдання: Знайди та розфарбуй лише букви голосних звуків: 
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ВПРАВА «Впізнай літеру»  

Мета: попередження дисграфії, розвиток дрібної моторики, формування 

зорового та сенсорного сприймання та розрізнення, удосконалення навички 

списування. 

Завдання: Впізнай, назви та запиши літеру. 

 

ВПРАВА «Правильна літера» 

Мета: попередження оптичної дисграфії, розвиток дрібної моторики, 

формування зорового та сенсорного сприймання та розрізнення, удосконалення 

навички списування. 

Завдання: Яким кольором записана правильна літера? 
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ВПРАВА «Від букви до слова». 

Мета: попередження  оптичної дисграфії, дислексії, розвиток дрібної моторики, 

формування зорового та сенсорного сприймання та розрізнення, розвиток 

зв’язного мовлення та інтонаційної виразності, удосконалення навички 

списування, читання. 

Завдання: 

1. Впізнати букви, скласти із них слово, записати, прочитати. 

2. Яким кольором зображено слово. 

3. Яка літера у слові найбільша за розміром. 

4. Обвести найбільшу (найменшу) літеру вказівним пальцем. 

5. Пояснити значення слова. 

6. Скласти речення із словом. 

7. Інтонаційно виділити наголошену позицію. 
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Додаток 2 

Конструктор букв 
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Додаток 3 

Зразки дидактичних матеріалів 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Яких тварин ти бачиш? 
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У кожному прямокутнику знайди і обведи зайвий символ 
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Порахуй, скільки ти бачиш квадратів, а скільки кіл. Поряд з кожною 

фігурою запиши число, яке в тебе вийшло під час підрахунку 
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тільки 

букву М 
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Знайди й розфарбуй тільки букви 
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