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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Характерною рисою розвитку спеціальної 

освіти в Україні на сучасному етапі є об’єднання пошуків науковців та 

посилення їх уваги до глибшого вивчення особливостей психічного і 

мовленнєвого розвитку дітей з особливими освітніми потребами з метою 

забезпечення індивідуальної корекційної програми розвитку кожної дитини з 

урахуванням її психофізичних особливостей, можливостей, здібностей та 

інтересів. 

Мовленнєвий розвиток дошкільників ‒ багатокомпонентний, складно 

організований і багаторівневий процес, що має біологічну основу та залежить 

від соціальних і психологічних чинників. Мовленнєва функція у дитячому віці 

досить вразлива, а її порушення має цілу низку патологічних розладів. 

Сьогодні достатньо вивчені клінічні та нейропсихологічні прояви 

мовленнєвих порушень. Тривалий час порушення мовленнєвого розвитку 

було предметом вивчення психіатрії, оскільки розглядали його як один із 

проявів загального порушення розвитку. З часом мовленнєвий дизонтогенез 

почали відносити до сфери інтересів логопедії. 

В останні роки інтерес до проблеми порушеного мовленнєвого 

онтогенезу значно зростає, однак, науковці стикаються з низкою проблем. 

Однією з таких проблем є проблема, що стосується термінологічного аспекту. 

Досить часто один і той же клінічний стан у різних системах знань 

позначається по-різному. Відсутність однаковості в інтерпретації 

мовленнєвих синдромів зумовлює відсутність єдиного методологічного 

підходу до діагностики та корекції. 

Профілактика та рання корекція патологій мовлення, зокрема внаслідок 

органічних уражень мозку як наукова і практична проблема набувають 

особливої актуальності як у наданні психолого-педагогічної допомоги таким 

дітям, так і підготовки їх до шкільного навчання. 

У зв’язку з цим спеціалісти усіх галузей супроводу дітей повинні 

здійснювати пошук нових ідей, методологій і технологій ефективної 



допомоги, підтримки та максимально можливого особистісного розвитку 

дитини для її успішної адаптації в суспільстві. 

На сьогодні пріоритетним завданням є відновлення порушеного 

моторного розвитку хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП). При 

такій патології провідними є різні рухові розлади, що викликають контрактуру 

суглобів, деформацію кінцівок, порушення постави. Разом з цим різні форми 

рухових порушень супроводжуються порушенням голосу, дихання та 

артикуляції. Спільною патогенетичною основою мовних розладів є рухові 

порушення в тулубі та кінцівках, які характеризуються стійкістю та 

різноманітністю, як і будь-який патологічний руховий стереотип, що 

закріплюється у хворого його власною неспроможністю до керування 

активними рухами та артикуляційною моторикою. 

Проблема психомоторного розвитку дитини належить до числа 

найбільше значущих у сучасній спеціальній дошкільній педагогіці та 

психології. У своїх дослідженнях А. Валлон, Л. Виготський, О. Запорожець, 

М. Кольцова, О. Леонтьєв, Р. Фьюелл, М. Щелованов наголошували, що на 

першій стадії онтогенезу характерною особливістю розвитку є його 

синкретичність, коли психіка та моторика знаходяться у нерозривній єдності.  

На недосконалість моторної сфери дітей дошкільного віку з мовленнєвими 

порушеннями наголошували Л. П. Федоренко, Г. А. Фомічова, В. К. Лотарев 

та інші. 

У спеціальній медичній і психолого-педагогічній літературі багато 

досліджень присвячено проблемі рухових розладів та порушень мовлення при 

дитячих церебральних паралічах: 

‒ симптоматику, механізм і структуру рухових розладів розглядали І.  В. 

Баранець, С. О. Бортфельд, І. Ю. Герасімова, О. О. Жирмунська, 

М. Л. Захарова, О. М. Мастюкова, Ф. В. Семенов, О. Г. Чучалін та інші; 

‒ особливості психічного розвитку при рухових розладах вивчали 

В. І. Галущенко, Т. Д. Ілляшенко, І. Ю. Левченко, Л. В. Мелехова, 

Ю. Ю. Подкопаєва, Ю. В. Рібцун, І. А. Смірнова  О. В. Чеботарьова та інші ; 



‒ мовленнєві порушення при ДЦП досліджували Є. Ф. Архипова, 

У. В. Борисенко, В. І. Козявкін, Є. Є. Корень, О. М. Мастюкова, 

М. В. Іполітова, О. Б. Нагорна, О. О. Поволоцька; 

‒ наявність тісного взаємозв’язку психомоторного та мовленнєвого 

розвитку, зокрема наявність прямої залежності розвитку мовлення від рухової 

активності дитини вивчали С. О. Бортфельд, І. Л. Давидкіна, Л. Б. Дмітрієв, О. 

О. Дубовцева, Л. Р. Зенков, О. А. Кірасірова, В. О. Кондратенко. 

 Є. Ф. Архіпова, І. Ю. Левченко, О. Г. Приходько, І. О Смірнова, 

Т. Б. Філічова, Н. О. Чевельова, Г. В. Чиркіна, М. К. Шеремет та інші вчені 

мовно-рухові розлади у дітей з ДЦП розглядали з педагогічної точки зору, 

враховуючи при цьому лінгвістичний підхід: вивчали особливості 

становлення та розвитку фонетичного, лексичного, граматичного компоненту 

мовлення, зв’язного оформлення та просодичного його забарвлення. Ці 

дослідники також розглядали загальні принципи та напрями системної 

логопедичної роботи. 

На сьогодні розроблена і впроваджена в практику багатокомпонентна 

система роботи, спрямована на подолання затримок розвитку мовлення та 

подолання мовно-рухових розладів у дітей з ураженнями нервової системи. 

Застосування комплексу медико-логопедичних і педагогічних заходів у 

системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації сприяє поліпшенню 

мовлення у 78% хворих на дитячий церебральний параліч. 

Кваліфіковану логопедичну допомогу слід розпочинати при першій 

підозрі на затримку розвитку моторики та можливість формування у дитини 

церебрального паралічу. Особливо глибоко ці процеси торкнулися виховання 

та інтеграції дітей, що мають особливі освітні потреби. 

Найпоширенішою проблемою логопедії можна вважати диспраксію, як 

одну із видів мовно-рухових порушень. У неврології мовно-рухові порушення 

є класичним синдромом дизартрії. При артикуляційній диспраксії має місце 

принципово інший церебральний механізм розладів. Ці розлади мають 

негативний вплив на психофізіологічний розвиток дітей, стають причинами 



недостатнього опанування освітніх програм та ускладнення інтеграції дітей у 

соціум. 

Узагальнення досвіду корекційної роботи свідчить про необхідність 

педагогічного втручання в процес пошуку та розробки нових методів 

комплексної корекції мовленнєвих порушень. Особливо пріоритетним є 

питання вивчення ефективності існуючих методів корекції, їх вдосконалення 

та пошук інноваційних методів, для подальшого впровадження їх в 

корекційно-розвитковий процес дошкільників з мовно-руховими 

порушеннями. 

Маловивченість даного питання зумовили вибір теми нашого 

наукового дослідження «Психолого-педагогічні умови корекції мовно-

рухових порушень при дитячих церебральних паралічах». 

Мета дослідження: розробити психолого-педагогічні умови та 

підібрати ефективні методи корекції мовно-рухових порушень у дітей 

дошкільного віку з ДЦП. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання 

дослідження: 

1. Провести аналіз сучасних джерел інформації з метою з’ясування 

ступеня висвітлення досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній 

літературі. 

2. Визначити психолого-педагогічні умови корекції мовно-рухових 

порушень у дітей дошкільного віку із ДЦП. 

3. Провести діагностику усного мовлення дітей дошкільного віку із 

мовно-руховими порушеннями. 

4. Запропонувати методи корекції мовно-рухових порушень у дітей та 

провести дослідження їх ефективності. 

Об’єкт дослідження – мовлення дітей дошкільного віку із мовно-

руховими порушеннями. 

Предмет дослідження – особливості корекції мовлення дітей із мовно-

руховими порушеннями. 



Методи дослідження: 

‒ теоретичні (аналіз та узагальнення даних медико-педагогічної та 

методичної літератури стосовно проблеми мовно-рухових порушень у дітей 

дошкільного віку); 

‒ емпіричні (спостереження за корекційним процесом у реабілітаційних 

та іклюзивно-ресурсних центрах для отримання первинної інформації, бесіди, 

систематизація матеріалу, порівняння та підбір оптимальних методик корекції 

мовно-рухових розладів); 

‒ статистичні (кількісний та якісний аналіз експериментальних даних, 

порівняльна характеристика результатів констатувального та контрольного 

етапів педагогічного експерименту). 

Експериментальна база. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр № 2» міської ради міста 

Кропивницького. 

Теоретичне значення дослідження полягає у використанні 

комплексного підходу до корекції мовно-рухових порушень. Систематизовано 

наукові дані та поглиблено існуючі знання щодо ролі функціонального стану 

нервово-м’язового апарату гортані та центральної регуляції у реалізації 

дихальної, фонаторної та захисної функцій гортані. Підібрані методи 

корекційної роботи з обґрунтуванням їх результативності у закладах 

спеціальної освіти. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що визначено якісні 

діагностичні критерії, які дозволяють оцінювати тяжкість рухових розладів 

гортані, а також обґрунтовано підходити до обрання тактики корекції. 

Підібрані методи комплексної корекційної роботи для дітей дошкільного віку 

з мовно-руховими порушеннями можна використовуватися у процесі 

психолого-педагогічного супроводу дітей із ДЦП у закладах спеціальної 

освіти. 



Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на регіональному науково-методичному семінарі «Всебічний 

розвиток особистості дитини в сучасному інформаційно-комунікативному 

середовищі» (Умань, 24 березня 2022 року). 

Публікації автора за темою дослідження. 

1. Головко Д. О. Формування зв’язного мовлення у дітей із мовно-

руховими порушеннями. Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-

центрованих практик / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; [голов. ред. Черніченко Л. А.]. Умань : Візаві, 2022. С. 25‒28. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг наукової 

роботи – 82 сторінки друкованого тексту. Робота містить чотири таблиці та 

два рисунки. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

Теоретичне та експериментальне дослідження проблеми корекції 

мовлення дітей дошкільного віку з мовно-руховими порушеннями при ДЦП 

дозволило зробити наступні висновки: 

1. Проведений аналіз сучасної психолого-методичної та медичної 

літератури з проблеми дослідження засвідчив, що питання визначення 

об’єктивних критеріїв та показників тяжкості мовно-рухових розладів 

залишається невисвітленим. Також недостатньо інформації, що стосується 

вивчення порушень центральних механізмів регуляції голосоутворюючої 

системи гортані при периферичних парезах та паралічах. Врахування 

особливостей центральної регуляції функцій гортані дало б можливість 

розробки реабілітаційних методів лікування дітей з мовно-руховими 

порушеннями. Звертає на себе увагу численна кількість наукових праць 

присвячених вивченню молекулярних та гістохімічних особливостей 



внутрішніх м’язів гортані, демонструється інтерес науковців у пошуку 

ефективних механізмів фізіологічної репарації ушкодженої морфології та 

відновлення порушеної функції м’язів гортані. 

2. Визначені психолого-педагогічні умови корекції мовно-рухових 

порушень у дітей дошкільного віку із ДЦП: 

‒ диференційована діагностика; 

‒ спостереження за дитиною в динаміці; 

‒ урахування вікових етапів психо-мовного розвитку; 

‒ урахування специфіки захворювання дошкільників і пов’язаних з ним 

особливостей; 

‒ послідовний та систематичний вплив з опорою на збережені функції; 

‒ спільна стимуляція розвитку всіх сторін психіки, моторики та 

мовлення; 

‒ гнучке поєднання індивідуальних, групових та фронтальних форм 

роботи; 

‒ комплексний характер корекційних заходів; 

‒ тісна взаємодія з батьками і найближчим оточенням; 

‒ максимальна адаптація до навколишньої дійсності. 

3. Проведена логопедична діагностика мовлення дітей дошкільного віку 

із мовно-руховими розладами при ДЦП. 

Результати дослідження на констатувальному етапі експерименту 

показали низький рівень розвитку складової структури слова та зв’язного 

мовлення у контрольній та експериментальній групах. 

На основі отриманих результатів дослідження встановлено, що у дітей 

старшого дошкільного віку із ДЦП відмічаються труднощі у звуковому аналізі 

слів, недостатньо сформовані складова структура слова, зв’язне мовлення, 

пам’ять, увага та сприймання. 

Діти з мовно-руховими розладами мають специфічні порушення, які 

виявляються в порушенні точності виконання рухів, що призводить до 

затримки формування можливості побудови цілеспрямованих рухових актів 



при збереженні м’язової сили та амплітуди рухів. Дисфункція певних відділів 

головного мозку позбавляє дошкільників можливості організувати власні 

рухи. 

4. Запропонована методика корекційного впливу із застосуванням 

засобів комплексної корекції з використанням інноваційних методів для 

мінімізації мовно-рухових порушень у дітей старшого дошкільного віку із 

ДЦП. Програма представлена єдиною системою, яка була спрямована на 

покращення стану порушених компонентів у дітей дошкільного віку. 

Однією із важливих складових корекційного процесу був відбір методик 

та вправ для розроблення комплексної програми корекції мовно-рухових 

порушень, а також змістовне впровадження інноваційних технологій у 

навчальний процес. 

Корекційно-відновлювальна робота спрямовувалась не тільки на 

зменшення мовно-рухових порушень у дітей старшого дошкільного віку із 

ДЦП, а й на стимулювання сенсорних функцій, розвиток емоційного, 

предметно-дійового та ігрового спілкування з оточуючими. 

Поєднання традиційних та впровадження інноваційних методів у 

корекційну роботу з дітьми старшого дошкільного віку доводять ефективність 

комплексного застосування методів корекції мовно-рухових розладів та 

покращують стан психічного здоров’я і сприяють реалізації власного 

потенціалу дітей. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробці програмного й 

організаційно-методичного забезпечення корекційних занять з розвитку 

кінестетичного праксису і стереогнозу в дітей із церебральним паралічем. 

 


