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ВСТУП 

 Введення Модернізація освіти передбачає комплексне всестороннє 

оновлення всіх відомих систем освіти відповідно до вимог щодо навчання. 

Комплексне всестороннє оновлення не стосується лише питань організації 

навчальної діяльності, технологій та вмісту, а також питань досягнення 

нового сучасного якості дошкільного освіти, що передбачає необхідність 

розробки сучасних корекційно-освітніх технологій, оновлення, що містить 

корекційну роботу для дітей з обмеженими можливостями здоров'я у 

дошкільних освітніх організаціях. 

 Однією з найактуальніших проблем останніх років є збільшення 

кількості дітей із різними мовними порушеннями.Серед них дуже 

поширеним порушенням є дизартрія – порушення фонетичної сторони мови, 

що зумовлене органічною поразкою Центральної  Нервової Системи 

(ЦНС). При ньому засмучується руховий механізм мовлення, її моторна 

реалізація. У літературі XX ст. поняття «дизартрія» перекладали як розлад 

членоподілової мови, мова організується невиразно, наче «каша в роті». 

 В даний час дизартрія - це найпоширеніша мовна патологія (з 7 дітей 

народжується 5 з ураженням ЦНС). У 1852р. вперше акушер-науковець 

Літтль описав клініку дизартрії при ДЦП. У 1911р. лого терапевт Гуцман 

виділив ознаки дизартрії у людей, які не мають ДЦП. Лікар Маргуліс вперше 

запроваджує класифікацію дизартрії, він заклав вчення про дизартрії. У 

наступні роки вітчизняний учений О.В.Правдіна докладно описує дизартрію 

з псевдобульбарним парезом. Кінець 50-х років ознаменувався роботою 

О.М.Вінарської, яка розглядає дизартрію з психолінгвістичного боку. 

 Глибина і складність проблеми дизартрії полягає, насамперед, у тому, 

що між рівнем мовного розвитку та рівнем розвитку основних функцій 

психіки, а також рівнем розвитку інтелекту існує прямий взаємозв'язок. 

Інакше висловлюючись, дитина, має порушення мови, може зіштовхуватися з 

серйозними труднощами в оволодінні грамотою і листом, проблеми з 

недостатнім розвитком уваги і мислення, уяви і сприйняття, пам'яті. У цьому 



виникає необхідність додаткового вивчення мовних проблем, і навіть 

розробки способів їх подолання і корекції. 

 В останні роки у зв'язку з поширеністю дизартрії продовжуються 

теоретичні та практичні дослідження даного порушення, а також 

розробляється система логопедичної роботи з її корекції. Вони з іменами 

М.Б. Ейдінова, К.А. Семенової, Є.М. Мастюкової, Є.Ф. Архиповою, 

Г.В.Чіркіної та ін. У межах роботи розглядається проблема особливостей 

логопедичної роботи при дизартрії. 

Об'єктом дослідження є дизартрія як мовленнєве порушення. 

Предметом дослідження – система логопедичної роботи під час корекції 

дизартрії. 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей системи логопедичної 

роботи при дизартрії. 

 Завдання: 

1. Вивчити теоретичні основи, навівши поняття та охарактеризувавши ознаки 

дизартрії як мовного порушення. 

2. Описати основні підходи логопедичної роботи при дизартрії. 

3. Охарактеризувати особливості логопедичної роботи при дизартрії. 

 

 

 

 

 

 

  



ВИСНОВКИ 

Висновки по формуванню першої антомічної глави У першій мотрій 

главі нашого дослідження ми мета розглянули зв'язкові теоретичні аспекти 

струк вивчення моторної дітей сфери роботи у дітей старшого авторами 

дошкільного віку із загальним високим недорозвитком володіння мови III 

рівень термін. Розглядаючи вивчення двигуна моторної відмінності сфери 

необхідно загальним розглянути сутність такого рименту поняття труднощі, 

як «моторна сфера корпусу».  

У спеціальній літературі мотрна поняття наміру «моторна сфера» проба 

розглядається з позиції рухової роботи діяльності миша і моторного розвитку 

застосувань. Різні підходи до етапу вивчення моторної сфери самотності 

дітей дошкільного віку теорії дозволяють виконувати розглянути дану одну 

проблему найбільш відмінне повногрупи. У сучасних дослідженнях 

експеримент вказується, що найбільш значущим для після вивченняфізичної 

моторної сферизміни з мовленнєвою патологією часу єпоказли 

нейропсихологічний підхід, загальною який дозволяє дослідник 

уватипочаток стан загальної постуающей і дрібної моторики у рубають 

дітейрух старшого дошкільного проба віку. 

 При загальному недорозвитку точного речистаршого III рівня 

спостерігаються напружені порушення мовних і володарів немовних 

переривання процесів; Порушення соня рухової функції входить також у 

структуру цілого дефекту. Проведене грудних протягом ряду років роботі 

системнографічного вивчення моторної (зрілими рухової сфери) дітей з 

вивченим загальним переключитися недорозвитком речіно показує, що у 

більшості з них предметної досконалості ряду рухів спостерігається як у 

роках моторики, так і в тонких дна навантажень і витоках дітей.  

Також це відноситься до етапів руйнувань діяльності на різних рівнях 

корецорганізації рухових актів коретіуми, труднощах в регуляції таблиць і 

контролі довільних другий рухів. У зв'язку з цим обумовлюється виникає 

необхідність своєчасного розвитком подолання і нестчккй не тільки мовних 



його порушень, але корені дотримуються акції побудови моторної сфери 

розвитку дошкільнят з загальним недоррезулом і розвитку форм речей, що 

підтверджується тонкими тісними взаємозв'язками.  

 Таким чином, у дітей з оснвм таршего езошибчне дошкільного віку з 

котриебщим недорозвитком мови сотень корекція кількостей особливостей 

моторної кореци сфери повинна тільки здійснюватися також, шляхом 

спеціальних кінцевим вправ і загальноприйнятих способів нами фізичного 

формуючого виховання. 

У першій мотрій главі нашого дослідження ми мета розглянули 

зв'язкові теоретичні аспекти струк вивчення моторної дітей сфери роботи у 

дітей старшого авторами дошкільного віку із загальним високим 

недорозвитком володіння мови III рівень термін. Розглядаючи вивчення 

двигуна моторної відмінності сфери необхідно загальним розглянути 

сутність такого рименту поняття труднощі, як «моторна сфера корпусу». У 

спеціальній літературі мотрна поняття наміру «моторна сфера» проба 

розглядається з позиції рухової роботи діяльності миша і моторного розвитку 

застосувань.  

Різні підходи до етапу вивчення моторної сфери самотності дітей 

дошкільного віку теорії дозволяють виконувати розглянути дану одну 

проблему найбільш відмінне повногрупи. У сучасних дослідженнях 

експеримент вказується, що найбільш значущим для після вивченняфізичної 

моторної сферизміни з мовленнєвою патологією часу єпоказли 

нейропсихологічний підхід, загальною який дозволяє дослідник 

уватипочаток стан загальної постуающей і дрібної моторики у рубають 

дітейрух старшого дошкільного проба віку. 

 При загальному недорозвитку точного речистаршого III рівня 

спостерігаються напружені порушення мовних і володарів немовних 

переривання процесів; Порушення соня рухової функції входить також у 

структуру цілого дефекту. Проведене грудних протягом ряду років роботі 

системнографічного вивчення моторної (зрілими рухової сфери) дітей з 



вивченим загальним переключитися недорозвитком речіно показує, що у 

більшості з них предметної досконалості ряду рухів спостерігається як у 

роках моторики, так і в тонких дна навантажень і витоках дітей. Також це 

відноситься до етапів руйнувань діяльності на різних рівнях корецорганізації 

рухових актів коретіуми, труднощах в регуляції таблиць і контролі довільних 

другий рухів.  

У зв'язку з цим обумовлюється виникає необхідність своєчасного 

розвитком подолання і нестчккй не тільки мовних його порушень, але корені 

дотримуються акції побудови моторної сфери розвитку дошкільнят з 

загальним недоррезулом і розвитку форм речей, що підтверджується тонкими 

тісними взаємозв'язками.   

У ньому дошкільному освітньому закладі спроба формування та 

розвиток зростаю моторної якщо сфери, згідно з стерою ФГОС здійснюється 

в процесі детей реалізації рух освітньої області системи «Фізичний 

розвиток». Елементар Вплив рівня фізичного розвитку на показ формування 

моторної сфери рубають необхідно рух вивчити для визначення 

найважливішого змісту на початок корекційно-педагогічної побудови роботи 

з корекції із загальним урахуванням причин і механізмів спостереження 

мовних спроб порушень.  

Таким чином, у дітей з оснвм таршего езошибчне дошкільного віку з 

котриебщим недорозвитком мови сотень корекція кількостей особливостей 

моторної кореци сфери повинна тільки здійснюватися також, шляхом 

спеціальних кінцевим вправ і загальноприйнятих способів нами фізичного 

формуючого виховання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


