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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Зміни, що відбуваються в Україні, та 

зумовлені ними гуманістичні зрушення в світогляді й науці викликають 

необхідність вивчення та впровадження у навчально-виховний процес 

прогресивних психолого-педагогічних реабілітаційних технологій. Сучасний 

етап соціально-економічної трансформації суспільства представлений 

актуалізацією проблем щодо засвоєння нових і розширення вже 

встановлених завдань та цінностей спеціальної освіти. Вирішення проблем 

розбудови системи спеціальної освіти зумовлює потребу в продукуванні 

нових ідей у реабілітаційний процес. 

На сучасному етапі розвитку логопедії в Україні гостро стоїть питання 

підвищення ефективності корекційно-розвивальних методик та оптимізації 

на цій основі усієї системи логопедичної роботи з дітьми, які мають 

мінімальні дизартричні розлади (МДР). Науковим підґрунтям логопедичної 

діагностики є гуманістична психологія, з позицій якої організація 

реабілітаційного процесу передбачає реалізацію особистісно орієнтованого 

підходу. Тому одним із пріоритетних завдань є забезпечення такого рівня 

реабілітаційного процесу дітей з особливими освітніми потребами (ООП), 

який би сприяв не тільки оволодінню дошкільниками мовленням, але й 

підготував їх до шкільного навчання. 

Аналіз наукової та педагогічної літератури свідчить про те, що питання 

про надання логопедичної допомоги дітям з ООП розглядалося на різних 

етапах розвитку спеціальної освіти [2; 9; 22; 67; 79]. Водночас, ставлення до 

дітей з обмеженими можливостями у різні періоди було різним [79]. З 

початку XXІ століття кардинально змінюється суспільне ставлення до осіб з 

особливими освітніми потребами, приходить все більше усвідомлення не 

тільки можливості навчання, але і права на інтеграцію в суспільство. 

Повноцінний розвиток дитини як невід’ємне право людини й одне із 

найважливіших завдань освіти на сучасному етапі вимагає пошуку 

найефективніших шляхів досягнення цієї мети. Сучасний стан розвитку 



корекційної педагогіки, логопедії, неоднорідність та багатобічність 

мікропроявів порушень психо-мовленнєвого розвитку у дітей визначають 

необхідність не тільки комплексного підходу до корекційної програми, але і 

впровадження нових, цікавих, доступних та дієвих заходів. 

Покращення діагностики, прогрес медичних та педагогічних наук, 

обізнаність батьків, вчасне звернення за медичною допомогою потребують 

розробки нових комплексів реабілітаційного лікування. Традиційних 

методик, які мають обмежені показання, недостатньо для отримання стійких 

результатів. Інтеграція різних засобів реабілітації, залучення методів 

адаптивної та лікувальної фізичної культури – це спроба підвищити 

ефективність корекційної роботи логопедів. 

Особливої науково-практичної значущості набувають питання 

реабілітаційної допомоги дітям з ООП, взаємодії психолого-педагогічного та 

медичного персоналу з метою попередження і корекції вторинних відхилень, 

використання нових моделей обладнання приміщень зі створенням умов для 

індивідуальних корекційних занять, а також оволодіння новими 

корекційними технологіями з урахуванням особистісно орієнтованої 

парадигми освіти, що сприяло б індивідуалізації навчання та виховання 

дитини в умовах закладів спеціальної освіти. 

Проблеми профілактики та ранньої реабілітації патології мовлення 

дітей в Україні, зокрема внаслідок органічних уражень мозку, набувають 

особливої актуальності як у наданні психолого-педагогічної допомоги таким 

хворим, так і щодо подальшої соціальної адаптації їх у суспільстві. Ця 

проблема висвітлена в роботах Л. М. Дідкової, Л. В. Лапшіної, 

Л. В. Лопатіної, О. М. Мастюкової, Є. Ф. Соботович, В. В.Тарасун та інших 

[27; 28; 46; 48; 55; 66; 68]. 

Питанням діагностики мінімальних дизартричних розладів у дітей 

дошкільного віку займалися С. М. Заплатна, В. О. Кисельова, 

О. В. Кузнєцова, Л. В. Лопатіна, Ю. В. Рібцун, І. А. Смірнова, 

Є. Ф. Соботович, Т. Б. Філічова, Н. О. Чевельова, Г. В. Чіркіна, 



О. Ф. Чернопольська, М. К. Шеремет [33; 37; 45; 48; 60; 64; 65; 69; 75]. 

Зарубіжними авторами визначається складність диференціальної 

діагностики дизартрії, особливо її стертих клінічних форм, тривалість 

логопедичного впливу, підкреслюється необхідність дотримання єдиного 

корекційного простору з мережею інтеграційних зв’язків для отримання 

позитивних результатів реабілітаційної логопедичної роботи [80; 81]. 

Питаннями корекції стертих форм дизартрій займались відомі логопеди 

та реабілітологи ‒ В. М. Андросова, О. Ф. Архіпова, С. О. Бортфельд, 

Т. М. Брук, В. І. Галущенко, А. В. Голуб, О. В. Жуліна, А. І. Кравченко, 

Л. В. Мороз, О. М. Мастюкова, Л. В. Мороз, О. Г. Приходько, 

К. О. Семенова; О. О. Шевцова, М. К. Шорох-Троцька [1; 2; 3; 11; 12; 18; 

20,21; 32; 44; 56; 58; 63; 74; 76]. У своїх працях ці та інші автори відмічають 

необхідність проведення систематичної цілеспрямованої роботи з розвитку 

загальної та дрібної моторики пальців рук, артикуляційної моторики, а також 

проведення дихальних, голосових вправ і пальчикової гімнастики. 

Згідно з дослідженнями українських вчених саме розлади звуковимови 

та просодичних характеристик мовлення є проявами порушення іннервації 

мовленнєвих структур. Але всупереч наявним напрацюванням, проблема 

дизартрії та пошуку оптимальних шляхів її корекції залишається актуальною. 

За даними вітчизняних і закордонних науковців методики корекції 

дизартрії дітей дошкільного віку на основі комплексного застосування 

засобів реабілітації недостатньо досліджені. Ці уявлення актуалізують 

наукову розробку та експериментальне обґрунтування ефективніших 

корекційних педагогічних методик на основі інтеграції різних засобів 

медичної, фізичної та психологічної реабілітації. Вважаємо, що подібний 

підхід до змісту і спрямованості методики корекції дизартрії дозволить 

підвищити якість реабілітаційних заходів шляхом сукупного впливу 

традиційних і нетрадиційних засобів реабілітації на центральний та 

периферичний відділи мовленнєвого апарату. 

Необхідно відзначити, що у проаналізованих нами літературних 



джерелах відсутні чіткі критерії оцінки стану і моторики органів апарату 

артикуляції та дихання, що не дозволяє вірогідно оцінити ефективність 

реабілітаційних заходів при корекції дизартрії. 

Складність і недостатня ефективність заходів щодо корекції 

розглянутих порушень у дітей, а також питання діагностики вказаної 

патології послужили підставою для проведення власних досліджень, 

створення концепції комплексного впливу з використанням нетрадиційних 

методів корекції. 

У корекції дизартричних порушень застосовується безліч різних 

методик та технологій. Однак, ці реабілітаційні заходи не призводять до 

очікуваних результатів. Дана обставина є підставою для розробки та 

експериментального обґрунтування ефективніших корекційно-

реабілітаційних технологій на основі комплексного застосування різних 

засобів і методів реабілітації. 

Актуальність даного питання зумовили вибір теми нашого наукового 

дослідження «Методологічні основи реабілітації дітей дошкільного віку із 

мінімальнми дизартричними розладами». 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

розробленні методики корекції мовлення дітей дошкільного віку із 

мінімальними дизартричними розладами. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання 

дослідження:  

1. Проаналізувати сучасні педагогічні, медичні, психологічні, 

методичні джерела інформації та з’ясувати ступінь висвітлення 

досліджуваної проблеми у спеціальній літературі. 

2. Опрацювати оптимальні методики реабілітаційної допомоги для 

дітей дошкільного віку із мінімальними дизартричними розладами. 

3. Провести логопедичну діагностику усного мовлення дітей 

дошкільного віку із мінімальними дизартричними розладами. 



4. Запропонувати методику корекційного впливу із застосуванням 

методів комплексної реабілітації та провести дослідження її ефективності. 

Об’єкт дослідження – мовлення дітей дошкільного віку із 

мінімальними дизартричними розладами. 

Предмет дослідження – корекція мовлення дітей із мінімальними 

дизартричними розладами засобами комплексної реабілітації. 

Методи дослідження: 

‒ теоретичні (аналіз та узагальнення наукових даних стосовно 

проблеми на основі вивчення медико-педагогічної та методичної літератури); 

‒ емпіричні (спостереження за корекційним процесом у закладах 

спеціальної освіти для отримання первинної інформації, бесіди, 

систематизація, порівняння та підбір оптимальних методик реабілітаційної 

допомоги); 

‒ статистичні (кількісний та якісний аналіз експериментальних даних, 

порівняльна характеристика результатів педагогічного експерименту і 

контролю їх ефективності). 

Експериментальна база. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Одеського 

дошкільного навчального закладу ясла-садок № 145 Одеської міської ради та 

КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня». 

Теоретичне значення дослідження полягає у використанні 

комбінованого підходу до допомоги дітям із МДР. Вперше розроблена 

методика є обґрунтуванням інтегрованої корекційної роботи логопеда та 

реабілітолога у закладах спеціальної освіти. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що розроблена 

концепція комплексної відновної роботи у дітей з дизартрією, яка може 

використовуватися у процесі логопедичного супроводу дітей дошкільного 

віку з мінімальними дизартричними розладами у закладах спеціальної освіти. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

представлені на Всеукраїнській студентській Інтернет-конференції 



«Інноваційні освітні технології в Україні: теорія та практика» 26 лютого 2021 

року. 

Публікації автора за темою дослідження. 

1. Демент’єва К. П. Особливості корекційної роботи при мінімальних 

дизартричних розладах у дітей. Інноваційні освітні технології в Україні: 

теорія та практика : Матеріали Всеукраїнської студентської інтернет-

конференції, м. Умань, 26 лютого 2021 року / гол. ред. О. П. Муковіз. Умань : 

ВПЦ «Візаві» 2021. С. 36‒37. 

2. Демент’єва К. П. Використання творчих завдань у корекції мовлення 

при стертій дизартрії у дітей старшого дошкільного віку. Актуалізація 

творчого професійного потенціалу майбутнього фахівця дошкільної освіти : 

Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково практичної 

конференції, м. Умань, 12 листопада 2021 року / гол. ред. С. М. Гаврилюк. 

Умань : ВПЦ «Візаві» 2021. С. 14‒17. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг наукової 

роботи – 84 сторінки друкованого тексту. Робота містить десять таблиць та 

два рисунки. 

  



ВИСНОВКИ 

Теоретико-експериментальне дослідження проблеми методологічних 

основ реабілітації дітей дошкільного віку з мінімальними дизартричними 

розладами дозволило зробити наступні висновки: 

1. Проведений аналіз медико-психолого-методичної літератури з 

проблеми дослідження засвідчив багатоаспектність підходу до діагностики та 

корекційно-реабілітаційної роботи при мінімальних дизартричних розладах. 

З’ясовано достатній ступінь висвітлення технологій застосування засобів 

педагогічної реабілітації для корекції психосоматичних порушень і 

компенсації незворотних змін. 

Разом з цим необхідно констатувати відсутність в Україні сучасних 

комплексних міждисциплінарних досліджень дітей з дизартріями; 

недостатній рівень ефективності логопедичної корекції; наявність практики 

одновекторного підходу до діагностики, формування та корекції порушень у 

дітей з мінімальними дизартричними розладами; необхідність спеціального 

диференційованого діагностично-корекційного впливу з реабілітації 

мовленнєвих порушень при дизартріях у старших дошкільників. 

2. Опрацьовані оптимальні методики реабілітаційної допомоги для 

дітей дошкільного віку з мінімальними дизартричними розладами. 

Аналіз реабілітаційних методик засвідчує недостатню ефективність 

використовуваних у практиці роботи спеціальних закладів освіти різного 

типу технологій комплексної реабілітації дітей дошкільного віку з 

мінімальними дизартричними розладами. 

Встановлено, що у процесі реабілітації переважає ізольований 

логопедичний вплив на дітей зі стертою формою дизартрій. Це ‒

артикуляційна гімнастика, логопедичний масаж, вправи на розвиток 

мовлення. Вони не дають очікуваних результатів. 

Недостатня увага приділяється застосуванню адаптивної фізичної 

культури та засобів фізичної реабілітації ‒ насамперед фізіотерапії та 



голкорефлексотерапії. Тому доцільно налагодити співпрацю з медичними 

працівниками та визначити критерії ефективності запроваджених змін. 

Встановлено, що позитивної динаміки можливо досягти тільки при 

інтеграції медичних, психологічних та педагогічних методик, з включенням 

нетрадиційних методів у систему роботи з подолання мовленнєвої та 

немовленнєвої симптоматики стертої дизартрії. 

3. Проведена логопедична діагностика усного мовлення дітей 

дошкільного віку із мінімальними дизартричними розладами. 

Результати тестів не показали помітної різниці у здатності дітей 

контрольної та експериментальної груп виконувати ті чи інші завдання. 

Встановлено, що діти з мінімальними дизартричними розладами мають 

органічні дефекти з боку нервової системи та потребують відновного 

втручання саме на структури нервової системи для подолання системних 

уражень. 

4. Запропонована методика корекційного впливу із застосуванням 

методів комплексної реабілітації та проведені дослідження її ефективності. 

Програма розроблена з урахуванням вікових особливостей дітей зі стертою 

формою дизартрії та організаційних можливостей проведення корекційних 

занять. 

Запропонована програма реабілітації мінімальних дизартричних 

розладів у дітей дошкільного віку ґрунтується на використанні 

загальнорозвивальних і спеціальних корекційних методик. 

Ефективність розробленого підходу до відновного лікування дітей з 

дизартрією доведено експериментально. Під час порівняння результатів 

первинних та завершальних тестувань в експериментальній групі виявлені 

обнадійливі результати та позитивна динаміка показників. 

Комплексний підхід продемонстрував вищу ефективність реабілітації. 

Отримані результати дозволяють рекомендувати дотримуватися саме цієї 

методики для системної корекції мовленнєвих порушень. Об’єктивні 



показники свідчать про ефективність подібних підходів до реабілітації 

дизартрії, як складової комбінованих неврологічних порушень. 

Проблема МДР залишається не до кінця вивченою через широкий 

спектр причин їх виникнення, різноманітність клінічних  проявів, варіантів 

розвитку, патологічних реакцій дитини на свій дефект, тому перспективу 

подальших досліджень вбачаємо у вдосконаленні комплексної корекційної 

програми. 

 


