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ВСТУП 

Актуальність дослідження зумовлена онцептуальними засадами 

реформування початкової освіти (Закон України «Про освіту», Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки), на основі яких 

висуваються високі вимоги до рівня мовленнєвого розвитку дітей старшого 

дошкільного віку як передумови успішного опанування програми навчання в 

початковій школі. Особливої уваги потребують діти, які йдуть до школи з 

важкими порушеннями мовлення. 

Розвиток мовлення розглядається як оволодіння складною системою 

мови, що складається зі стабільних і стійких базових структур у процесі 

соціальної комунікації за умови нейробіологічної готовності церебральних 

систем і підсистем. Особливостям навчання і виховання школярів з 

мовленнєвими порушеннями присвячено праці багатьох українських вчених. 

Методологія логопедії та логопсихології стала предметом аналізу та 

систематизації щодо розвитку просодичного компоненту мовлення [28; 26]. 

Науковцями розглянуто та підтверджено, що у дітей старшого 

дошкільного віку із мовленнєвими порушеннями спостерігається недостатній 

розвиток дрібної моторики, порушення обсягу, точності, координації рухів, 

недостатній розвиток вербального ритму (П. Бочков, Ю. Лянной та інші).  

Науковці зазначають, що в дітей із дизартрією наявні відхилення як у 

вербальній, так і у руховій сфері, що зумовлено здебільшого 

морфофункціональним станом таких дітей. Низка дослідників відмічає 

позитивний вплив різних видів мистецтва на розвиток у дитини моторно- 

ритмічних процесів та особистісне становлення, зокрема, музичного 

мистецтва, театралізованої діяльності з українською народною іграшкою. 

Виявлена значимість вчасних коригувальних заходів для становлення 

суб’єктності дитини з порушенями мовленнєвих процесів, становлення Я-

концепції як успішного вихованця та школяра. Моторні ритмічні процеси на 

сьогодні вивчені більш детально порівняно з мовленнєвими ритмічними 

процесами. Водночас на сьогодні наукове обґрунтування проблеми взаємодії 



моторних і мовленнєвих ритмічних процесів при онтогенезі і дизонтогенезі є 

недостатньо розроблене. Потреба комплексного вивчення даної проблематики 

стала рушійною силою до проведення дослідження [28; 26].  

Суттєве значення ритму в організації мовленнєвої функції у дітей і 

недостатня розробленість даної проблеми в логопедії вказують на 

актуальність вивчення моторного та мовленнєвого ритмів у дітей старшого 

дошкільного віку із дизартрією, яка передбачала б створення спеціальних умов 

для ефективного розвитку та підвищення рівня успішності моторного та 

мовленнєвого ритмів, а саме розвиток ритмічних процесів засобами 

логоритмічних вправ. 

 Мета дослідження – проаналізувати теоретичний аспект вивчення 

моторних та мовленнєвих ритмічних процесів, експериментально підтвердити 

взаємозв’язок моторних і мовленнєвих ритмічних процесів у дітей старшого 

дошкільного віку із дизартрією. 

Досягнення мети дослідження забезпечується вирішенням таких 

завдань: 

1.  З’ясувати рівень розробки досліджуваної проблеми у 

лінгвістичній, психолінгвістичній, психолого-педагогічній, спеціальній, 

науковій та методичній літературі. 

2. Визначити та дослідити рівень розвитку мовлення дітей старшого 

дошкільного віку з дизартрією. 

3. Визначити психолого-педагогічні умови корекції просодичної 

сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами 

логоритміки. 

4. Обґрунтувати зміст методики корекції просодичної сторони 

мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією, експериментально 

довести її ефективність. 

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей старшого 

дошкільного віку з дизартрією. 

Предмет дослідження – методика корекції просодичної сторони 



мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами 

логопедичної ритміки. 

Методи дослідження. Розв’язання окреслених завдань і необхідність 

перевірки вихідних положень зумовили використання комплексу методів: 

теоретичних (аналіз джерельної бази – психолого-педагогічної, 

нейропсихологічної, психолінгвістичної, логопедичної літератури з проблеми 

дослідження, узагальнення отриманих даних), емпіричних (пряме й 

опосередковане спостереження за мовленнєвим розвитком молодших 

дошкільників у процесі різних видів діяльності; бесіди з педагогами та 

батьками дітей; збір анамнестичних даних; констатувальний і формувальний 

психолого-педагогічний експеримент), статистичних (визначення міри 

центральної тенденції результатів виконання проби в цілому по групі та 

розрахунок значущості різниці оцінок у групах за z-критерієм). 

Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних науково 

– практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла тичини (2020-2021рр.). 

ВИСНОВКИ 

 

Теоретичний аналіз спеціальної літератури (психологічної, лінгвістичної, 

лінгводидактичної, психолінгвістичної, педагогічної, нейропсихологічної), 

сучасних підходів до виховання та навчання дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення (дизартрією) виявив недостатній рівень розробки досліджуваної 

проблеми, що дозволило визначити пріоритетні напрямки мовленнєвого 

розвитку дитини дошкільного віку, зокрема корекції просодичної сторони 

мовлення дітей старшого дошкільного віку з псевдобульбарною та 

екстрапірамідною формами дизартрії легкого і середнього ступенів тяжкості. 

Визначено компоненти просодичної сторони мовлення та критерії їх 

розвитку у дітей старшого дошкільного віку. Компонентами просодичної 

сторони мовлення та їх показниками (критеріями) виступають: частоти 



основного тону: спектральний аналіз голосних звуків; темп мовлення: 

швидкий, повільний, помірний (нормований); ритмічна сторона мовлення: 

ритмічна структура слова; тембр голосу: наявність або відсутність 

назальності, дзвінкість, глухість, тьмяність, звучність; сила голосу: 

нормальний, тихий, гучний; вживання логічного наголосу: сприймання та 

правильність відтворення в реченнях; вживання пауз під час мовленнєвого 

акту: розташування пауз у мовленнєвому потоці та компонент впливу – 

мовленнєве дихання: тип дихання; тривалість вдиху та видиху у спокійному 

стані, ритмічність, синхронність, сила, вплив на голосоутворення; тривалість 

цілеспрямованого струменя повітря; час максимальної фонації. Аналіз даних 

діагностичного експерименту засвідчив, що діти старшого дошкільного віку з 

дизартрією знаходяться на значно нижчому рівні розвитку просодичної 

сторони мовлення, ніж їх однолітки без його порушень. Крім того, категорія 

цих дітей є дуже неоднорідною.  

Визначено психолого–педагогічні умови здійснення корекції просодичної 

сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами логопедичної 

ритміки: зовнішні (організаційно-дидактичні) – організаційні, змістовні, 

матеріально-технічні, особистісні; внутрішні умови – мотиваційні, 

індивідуальні особливості розвитку. 

У результаті проведеного експериментального дослідження доведено: 1) 

діагностика мовленнєвого та моторного розвитку дітей старшого дошкільного 

віку з дизартрією є необхідною передумовою корекційного процесу; 2) 

успішність і темпи корекції просодичної сторони мовлення старших 

дошкільників із дизартрією зумовлені диференційованим підходом під час 

логоритмічного впливу до різних форм дизартрії й необхідністю створення 

спеціальних умов для корекційно-педагогічного навчання;  

Підсумковий порівняльний аналіз рівнів сформованості просодичної 

сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засвідчив 

позитивні зміни, що відбулися під впливом корекційно-педагогічного 

навчання дітей засобами логопедичної ритміки в експериментальних групах. 


