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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. В останні роки спостерігається тенденція до 

збільшення числа дітей зі складною мовленнєвою патологією при дитячому 

церебральному паралічі. За даними Л. Бадаляна, число осіб з дитячим 

церебральним паралічем становить 1,7 – 1,9 на 1000 народжених немовлят, 

К. Семенова наводить дані, згідно з якими їх число досягає 2-3 на 1000 

народжених. У зв’язку з цим стає актуальною проблема адаптації таких дітей 

в сучасному суспільстві. Одним з критеріїв успішності цієї роботи є рівень 

сформованості комунікативної діяльності дошкільників із зазначеною 

патологією. Голос, будучи інструментом, що дозволяє висловити емоційний 

стан мовця, забезпечує повноцінний процес спілкування, таким чином, голос 

є операційно-технічним засобом комунікації. У вітчизняній і зарубіжній 

літературі підкреслюється важливість засвоєння комунікативних умінь для 

розвитку особистості дитини, оволодіння нею нормами соціальної поведінки 

і формування її емоційно вольових процесів. В літературі неодноразово 

підкреслюється значення інтонації для передачі смислового і емоційного 

навантаження висловлювання. Мелодіко-інтонаційні засоби виразності 

організовують усне мовлення в цілому, роблячи процес комунікації більш 

інформативним. 

У дітей з дизартрією при церебральному паралічі порушуються вже 

базові компоненти мовленнєвої комунікації, такі як дихання, голос, 

інтонація, що перешкоджає оволодінню навичками повноцінної 

комунікативної діяльності (Є. Алмазова, Е. Архипова, Г. Бабіна, Л. Волкова, 

Т. Волосовець, Е. Винарская, О. Грибова, Г. Гуменна, Л. Данилова, 

Г. Дедюхина, М. Іпполітова, Е. Каліжнюк, І. Кареліна, Е. Кирилова, 

А. Кроткова, Г. Кузнєцова, І. Левченко, М. Малофєєв, І. Мамайчук, 

О. Орлова, І. Панченко, О. Приходько, Ю. Разєнкова, О. Раменське, 

Є. Румянцева, К. Семенова, Н. Симонова, І. Смирнова, Т. Филичева, 
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Л. Халілова, Г. Чиркина, Л. Шіпіцин, М. Ейдінова та інші). У науково-

методичній літературі є лише поодинокі дослідження стану дихання та 

голосу, при дізартрії і влив їх порушення на розвиток комунікативної 

діяльності у дошкільників з церебральним паралічем (Е. Алмазова, 

Е. Архипова, Е. Винарская, І. Панченко та інші).  

Таким чином, відсутність ефективних методик по формуванню 

операційно-технічних компонентів комунікації у дітей з церебральним 

паралічем спонукало нас до створення системи роботи з формування 

мелодико-інтонаційної сторони мовлення як засобу спілкування у дітей із 

зазначеною патологією. 

Об’єкт дослідження – особливості мелодико-інтонаційної сторони 

мови у дітей з церебральним паралічем. 

Предмет дослідження – система корекційно-педагогічного впливу, 

спрямованого на формування мелодико-інтонаційної сторони мовлення у 

дошкільників з дитячим церебральним паралічем. 

Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати, розробити та оцінити 

ефективність системи корекційного впливу, спрямованого на нормалізацію 

мелодико-інтонаційної сторони мовлення як операційно-технічного засобу 

спілкування у дошкільників з церебральним паралічем. 

Відповідно до мети були поставлено такі завдання: 

1. Вивчити особливості мелодико-інтонаційної сторони мовлення у 

дітей з дизартрією при церебральному паралічі. 

2. Визначити рівень оволодіння комунікативними навичками дітей з 

церебральним паралічем. 

3. Апробувати та оцінити ефективність диференційованої методики 

корекційного впливу щодо нормалізації мелодико-інтонаційної сторони 

мовлення як засобу спілкування у дошкільників з церебральним паралічем. 

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи: 

− теоретичний аналіз науково-методичної літератури з проблеми 

дослідження; 
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− комплексне психолого-педагогічне обстеження дітей;  

− обробка та узагальнення отриманих результатів. 

Експериментальна база. Комунальний заклад «Черкаський 

навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради». 

Апробація дослідження: Руденко Я., Хрипун Д. Використання 

корекційних методик у процесі подолання дизартрії у дітей із церебральним 

паралічем Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки.: 

Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика: матеріали 

7-ої Всеукр. наук.-практ. конф. 2021. Вип. 7. С. 147-149 

Структура та обсяг випускної кваліфікаційної роботи. Робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(67 найменувань). Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 73 

сторінок. Основний текст – 66 сторінок. 
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ВИСНОВОК 

 

Теоретичний аналіз проблеми формування мелодіко-інтонаційної 

сторони мовлення як засобу спілкування у дітей з церебральним паралічем, 

результати експериментального вивчення та навчання дозволили зробити 

наступні висновки: 

1. Виявлені особливості мелодико-інтонаційної сторони мовлення 

(уповільнені терміни формування сприйняття-відтворення інтонації в 

мовленні, недостатність інтонування мовлення, неможливість спонтанного 

оволодіння інтонаційною системою мовлення), що виступають як фактори, 

які гальмують формування комунікативної діяльності і навичок 

міжособистісної взаємодії у дітей з церебральним паралічем. 

2. Визначено рівень оволодіння комунікативними навичками та 

встановлено взаємозв’язок між характером порушення мелодіко-інтонаційної 

сторони мовлення і рівнем розвитку комунікативних навичок у дошкільників 

з церебральним паралічем. Доведено, що комунікативні можливості 

дошкільників з дитячим церебральним паралічем залежать не тільки від 

тяжкості дизартричних порушення, а й від особливостей їх особистісного 

розвитку. 

Для оптимізації корекційного впливу слід враховувати ступінь 

вираженості дизартричних порушення і рівень сформованості 

комунікативних навичок з метою реалізації диференційованого, особистісно-

орієнтованого підходу до організації їх навчання. 

3. Застосування диференційованої системи корекційного впливу на 

основі біологічного зворотного зв’язку, що враховує структуру дефекту при 

церебральному паралічі, дозволяє чітко організувати педагогічний процес, 

скоротити терміни реабілітації, домогтися стійких позитивних результатів і, в 

цілому, підвищити ефективність корекційної роботи, спрямованої на 

розвиток комунікативної діяльності дошкільників з церебральним паралічем. 


