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ВСТУП 

Актyальнiсть теми. У контекстi освiтнiх тенденцiй сьогодення 

прикладне значення має застосування дiагностичних прийомiв i методiв за 

допомогою арт-терапiї, що є новiтнiми, й у той же час науково 

обґрунтованими, соцiально виправданими та перспективними.  

Проблема подолання тяжких мовленнєвих порушень у дiтей та вибiр 

оптимальних шляхiв їх дiагностики та корекцiї є актуальною у логопедiї i 

набуває великого значення в умовах безперервного удосконалення змiсту 

корекцiйного навчання у системi освiти. У спецiальнiй педагогiцi, зокрема у 

логопедiї, досягнуто значних зрушень на шляху до створення корекцiйних 

програм, методик, навчально-методичних, практичних посiбникiв та 

впровадження їх у практику для забезпечення ефективностi та 

результативностi навчально-виховного процесу дошкiльникiв.  

Сьогоднi спостерiгається тенденцiя збiльшення кiлькостi осiб з 

психофiзичними потребами, що вимагає нових форм iндивiдуалiзацiї та 

гуманiзацiї корекцiйного та навчально-виховного процесу, задля 

оптимального вирiшення соцiально-психологiчних проблем цiєї категорiї 

дiтей. Значимим є застосування ефективного методологiчного 

iнструментарiю, здатного стати надiйною основою у професiйнiй роботi 

корекцiйного педагога та iнших фахiвцiв, якi працюють з особами з 

особливими освiтнiми потребами. В пошуках ефективних засобiв корекцiї 

рiзних порушень психофiзичного розвитку, науковцi та практики дедалi 

бiльше орiєнтуються на використання арттерапевтичних технологiй, якi 

уможливлюють iндивiдуальний пiдхiд до кожної дитини, дiагностику, 

корекцiю та формування цiннiсного ставлення до себе й оточуючого її свiту, 

стабiлiзацiю емоцiйних станiв, розвиток комунiкативних навичок, 

регулювання негативних емоцiй тощо. Саме тому включення елементiв 

арттерапевтичних технологiй в навчально-виховний процес дiтей з 



особливими освiтнiми потребами є актуальним на сучасному етапi розвитку 

суспiльства.  

Роль мистецтва та ефективнiсть застосування арттехнологiй як засобiв 

корекцiйної роботи з дiтьми, що мають особливi освiтнi потреби, у 

дослiдженнях багатьох науковцiв.  

Зокрема, С. Березка висвiтлює основнi функцiї та механiзми артерапiї 

та аналiзує специфiку застосування рiзних методiв арттерапiї у роботi з 

дiтьми з iнтелектуальними порушеннями, А. Бойко дослiджував можливостi 

використання артпедагогiчних технологiй у позашкiльнiй освiтi, особливостi 

застосування артерапiї в системi психокорекцiйної допомоги дiтям з 

проблемами в розвитку дослiджували Т. Добровольска, Л. Комiсарова, I. 

Левченко, Є. Медведєва (2001) та М. Євтушина (2017), I. Гармаш, Н. Дiдик, 

В. Литвиненко (2020) розглядав особливостi застосування арттерапiї в 

корекцiйно-педагогiчнiй роботi з дiтьми з мовленнєвими порушеннями, О. 

Мiлевська (2011) розкриває корекцiйнi можливостi образотворчої роботи з 

дiтьми iз загальним недорозвитком мовлення, О. Мiшкулинець (2018) 

аналiзує функцiї та показники для застосування арт-терапiї в 

психокорекцiйнiй роботi з дiтьми з особливими потребами.  

Аналiз лiтературних джерел свiдчить про iнтерес науковцiв до 

проблеми використання методiв арттерапiї, якi сприяють успiшнiй iнтеграцiї 

дитини з обмеженими iнтелектуальними чи фiзичними можливостями у 

соцiальне середовище та уможливлюють розширення методологiчного 

iнструментарiю корекцiйного педагога та форм iндивiдуалiзацiї та гуманiзацiї 

корекцiйного та навчально-виховного процесу. Це i зумовило вибiр теми 

дослiдження «Корекцiя мовленнєвих порушень у дiтей дошкiльного вiку 

засобами арт-терапiї». 

Метою дослiдження є з’ясувати сутнiсть та особливостi застосування 

рiзних видiв арттерапiї у роботi з дiтьми з тяжкими порушеннями мовлення  

Об’єкт дослiдження: корекцiя мовлення у дошкiльникiв з тяжкими 

порушеннями мовлення.  



Предмет дослiдження: засоби арттерапiї в корекцiї мовлення 

дошкiльникiв з тяжкими порушеннями мовлення.  

Завдання дослiдження:  

1. Здiйснити теоретичний аналiз загальної та спецiальної лiтератури й 

визначити стан розробленостi проблеми дослiдження, сутностi її ключових 

понять та основних положень; 

2. Емпiрично дослiдити та проаналiзувати особливостi зв'язного 

мовлення дiтей дошкiльного вiку з тяжкими порушеннями мовлення;  

3. Визначити сутнiсть та особливостi застосування рiзних видiв 

арттерапiї у роботi з дiтьми з тяжкими порушеннями мовлення;  

4. Розробити програму з корекцiї зв'язного мовлення дошкiльникiв з 

тяжкими порушеннями мовлення засобами арттерапiї. 

  



Висновки 

Змiни, якi вiдбуваються сьогоднi у суспiльствi, висунули цiлий ряд 

проблем, однiєю з яких є проблема розвитку мовлення та розумового 

розвитку дошкiльника. При переходi дитини iз ЗДО у початкову школу 

висувається ряд вимог щодо всебiчного розвитку дитини. Так соцiально та 

психологiчно готова до школи дитина може мати низькi показники 

мовленнєвого та розумового розвитку, що може створити перешкоди до 

благополучної адаптацiї дитини до навчання у початковiй школi у першому 

класi. Щоб запобiгти подiбних проблем, перед педагогами та логопедами 

ставиться ряд завдань щодо створення належних умов для всебiчного 

розвитку дошкiльникiв в закладах дошкiльної освiти. 

Особливу категорiю дiтей дошкiльного вiку складають дiти iз середнiм 

та низьким рiвнем мовленнєвого розвитку. I причинами цього не обов’язково 

можуть бути психiчнi чи фiзiологiчнi вади розвитку, а вiдсутнiсть належних 

умов, створених для повноцiнного розвитку дошкiльника. Дослiдження 

багатьох вчених свiдчать про те, що дошкiльний вiк найсприятливiший для 

розумового розвитку та розвитку мовлення. 

 На сьогоднiшнiй день є безлiч корекцiйно - розвивальних програм, 

розроблених фахiвцями галузi педагогiки та психологiї щодо розвитку 

мовлення та розумового розвитку дошкiльникiв старшого вiку. Данi 

програми можуть включати елементи арт-терапiї, як засобу активiзацiї 

мовленнєвої та розумової дiяльностi дiтей. Корекцiйнi та розвивальнi 

можливостi мистецтва по вiдношенню до дитини пов’язанi насамперед з тим, 

що воно є джерелом нових позитивних переживань дитини, породжує новi 

креативнi потреби i способи їх задоволення в тому чи iншому видi мистецтва. 

А пiдвищення естетичних потреб дiтей, потенцiйних можливостей дитини в 

практичнiй художнiй дiяльностi чи творчостi - це i є реалiзацiя соцiально-

педагогiчної функцiї мистецтва. 

В результатi теоретичного дослiдження нами була вивчена дана 

проблема в науковiй лiтературi (розглянутi основнi положення про арт-



терапiю: її iсторiю виникнення, визначення поняття «арт-терапiя», основнi 

види арт-терапiї, методи, технiки, якi застосовуються у роботi з дiтьми; 

особливостi розвитку мовлення дiтей дошкiльного вiку; умови використання 

арт-терапiї як засобу активiзацiї мовленнєвої та розумової дiяльностi дiтей 

дошкiльного вiку; визначенi основнi напрями в роботi з дiтьми дошкiльного 

вiку, якi потребують додаткової допомого логопеда, а саме: дiагностичний, 

проведення корекцiйно - розвивальної роботи, робота з батьками, 

iнформативно-консультативна робота з педагогiчними працiвниками). 

Наступний крок – проведення експериментального дослiдження щодо 

використання арт-терапiї як засобу активiзацiї мовленнєвої дiяльностi дiтей 

дошкiльного вiку. 

На етапi констатуючого експерименту на основi результатiв 

дiагностування за спецiально пiдiбраними методиками щодо визначення 

рiвня розумового та мовленнєвого розвитку дiтей дошкiльного вiку серед 

вихованцiв старшої та пiдготовчої груп було визначено 13 дiтей з середнiм та 

низьким рiвнем мовленнєвого розвитку, що склало бiля 45% вiд загальної 

кiлькостi вихованцiв, причому серед них: 4 дитини з низьким рiвнем 

мовленнєвого розвитку, 7- з середнiм рiвнем мовленнєвого розвитку, 1 

дитина iз значним вiдставанням мовленнєвого розвитку вiд вiкової норми, що 

свiдчить про вiдсутнiсть належних створених умов для повноцiнного 

розвитку дошкiльнят i та iн. Згiдно результатiв проведеної дiагностики була 

розроблена програма розвитку iз застосуванням арт-терапiї як засобу для 

активiзацiї мовленнєвої дiяльностi дiтей дошкiльного вiку. 

Програма включала декiлька складових: 

1) Роботу з вихованцями, а саме: проведення занять з елементами казко 

терапiї, використовуючи за основу народну казку «Рiпка»; проведення занять 

iз застосуванням iзотерапiї як iндивiдуально так i виконуючи колективну 

роботу; проведення занять з пiскової терапiї. 

2) Роботу з батьками: залучення батькiв до спiльної роботи з дiтьми, 

виконуючи колективну роботу;iндивiдуальна робота, яка була спрямована на 



психологiчну просвiту батькiв щодо особливостей психiчного та 

фiзiологiчного розвитку дiтей  дошкiльного вiку, а також на корекцiю 

взаємовiдносин батькiв i дiтей. 

3) Роботу з педагогами: залучення вихователiв до спiльної дiяльностi iз 

батьками, психологом, дiтьми; iнформацiйно-консультативна робота щодо 

покращення роботи з дiтьми; розробка методичних рекомендацiй щодо 

застосування арт-терапiї як засобу активiзацiї мовленнєвої та розумової 

дiяльностi дошкiльникiв. 

Через 4 мiсяцi пiсля впровадження комплексної програми корекцiйно - 

розвивальної роботи нами було проведено повторне дiагностування 

вихованцiв (контрольний етап дослiдження), яке показало, що виконана 

робота значно вплинула на їх мовленнєву дiяльнiсть. В данiй групi дiтей 

з’явились показники високого рiвня мовленнєвого розвитку – 7,7%, високого 

рiвня логiчного та образного мислення – 23%, збiльшилась кiлькiсть дiтей з 

середнiм рiвнем розумового розвитку (за методикою Ф.Гудiнаф «Намалюй 

чоловiка») – 69% ( при попередньому дiагностуваннi було 38,5%). Помiтно 

покращились стосунки батькiв i дiтей, а також пiдвищилась результативнiсть 

роботи педагогiчних працiвникiв. Таким чином, можна стверджувати про те, 

що очiкуваний результат було досягнуто. 

Отже, впровадження комплексної корекцiйно - розвивальної програми 

iз використанням арт-терапiї як засобу активiзацiї мовленнєвої дiяльностi 

дитини дошкiльного вiку, в основi якої лежить врахування iндивiдуальних та 

вiкових особливостей дiтей дошкiльного вiку, визначення найбiльш 

ефективних умов її органiзацiї та спiвробiтництво педагогiчних працiвникiв 

та батькiв, сприяє пiдвищенню роботи щодо розвитку мовлення дiтей 

дошкiльного вiку та дає позитивнi результати, що пiдтверджує нашу гiпотезу. 

 


