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Вступ 

Нині сучасна система дошкільної освіти перебуває у стані оновлення та 

розвитку. Вона гнучко реагує на потреби суспільства та особистості. 

Важливим завданням закладів дошкільної освіти стає вдосконалення 

педагогічного процесу та підвищення якості освітньої роботи з дітьми за 

допомогою організації предметно-розвиткового середовища, що забезпечує 

творчу діяльність кожної дитини, що дозволяє їй проявити власну активність 

та найповніше реалізувати себе. 

Психологи та педагоги А.В. Запорожець, Д.В. Менджерицька, 

А. П. Усова розглядали проблему організації та використання предметно-

розвиткового середовища як основного засобу розвитку особистості дитини та 

джерела її знань та соціального досвіду. У наукових дослідженнях учених 

(М. Я. Басова, П. П. Блонського, Л. С. Виготського, Л. С. Леонтьєва, 

Д. Б. Ельконіна) було визначено принципи та педагогічні умови побудови 

предметно-розвиткового середовища, розроблено рекомендації щодо його 

організації у педагогічному процесі. 

Однак предметно-розвиткове середовище у закладах дошкільної освіти 

найчастіше пов’язується з предметним простором, що ототожнюється з 

ігровим середовищем. Питаннями створення та організації предметно-

ігрового середовища займалися Р.І. Жуковська, С.Л. Новосьолова, 

Д.В. Менджеріцкая, Г. Фейн, А. П. Усова, Д.Б. Ельконін та інші. 

Дошкільний вік – найбільш сприятливий період у розвитку дитини. Гра 

є провідною діяльністю дошкільника. У грі дитини формується соціальна 

орієнтація, що вимагає узгодження своєї точки зору з точкою зору інших 

гравців. За недостатньої сформованості провідної ігрової діяльності 

порушується становлення низки психічних властивостей та якостей дитини. 

У педагогічному процесі з дітьми, які мають порушення мовлення, 

театралізованій грі приділяється недостатньо уваги. Порушення мовленнєвого 

розвитку дітей (заїкання) розглядається, насамперед, як порушення 

спілкування. Порушення розвитку мовлення відбиваються на формуванні 



всього психічного життя дитини, у тому числі і на розвитку ігрової діяльності, 

яка неможлива без мовленнєвого оформлення. 

Спільна з однолітками та дорослими ігрова діяльність має виражений 

психотерапевтичний вплив на афективну та когнітивну сфери дитини, 

забезпечує корекцію порушень мовленнєвої сфери. Створюючи предметно-

розвиткове середовище для гри у закладі дошкільної освіти, педагоги цим 

можуть сприяти розвитку театралізованої ігрової діяльності дитини з 

порушеннями мовлення, отже проводити розвиток її особистості вцілому. 

Аналіз педагогічної та психологічної літератури показав, що предметно-

розвиткове середовище виступає предметом дослідження багатьох наукових 

діячів, але спеціального дослідження з організації предметно-розвиткового 

середовища для театралізованої гри з дітьми молодшого дошкільного віку з 

порушеннями мовлення, проводилося недостатньо. Вище сказане визначило 

тему нашого дослідження «Використання ігрових технологій при 

порушенні темпо-ритмічної сторони мовлення». 

Мета дослідження: теоретично обгрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов організації предметно-

розвиткового середовища для проведення театралізованих ігор з дітьми 

молодшого дошкільного віку з порушеннями мовлення (заїкання) у 

логопедичній групі закладу дошкільної освіти. 

Завданнями дослідження визначено: 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури 

дослідити стан розробленості проблеми організації предметно-розвиткового 

середовища для проведення театралізованої гри з дітьми молодшого 

дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

2. Визначити рівень розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного 

віку з порушеннями темпо-ритмічної сторони мовлення за допомогою обраних 

методик. 



3. Визначити педагогічні умови організації предметно-розвиткового 

середовища для проведення театралізованих ігор з дітьми молодшого 

дошкільного віку з порушеннями мовлення у логопедичних групах. 

Об’єктом дослідження виступає процес театралізованої гри дітей 

молодшого дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

Предметом дослідження є формування педагогічних умов організації 

предметно-розвиткового середовища, яке сприяє розвитку гри та корекції 

порушень мовлення дітей молодшого дошкільного віку. 

При розгляді стану досліджуваної проблеми використовувалися такі 

методи дослідження, як аналіз психолого-педагогічної літератури, 

педагогічний експеримент, спостереження, кількісний та якісний аналіз даних. 

Експериментальна база дослідження. Дошкільний навчальний заклад 

ясла-садок комбінованого типу №8 м.Умані. 

Апробація результатів дослідження: Основні практичні та теоретичні 

положення роботи обговорювались автором у доповіді 03 грудня 2021 р. на 

засіданні круглого столу на тему «Різні можливості – рівні права: організація 

інклюзивного навчання та виховання», який проводився на базі Освітньо-

наукового центру сімейно-центрованих практик. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (83 найменування). Загальний обсяг 

роботи складає 66 сторінок. 

 

 



Висновки 

У процесі дослідження було встановлено наступне: 

Дитина формується в діяльності, чим вона різноманітніша, тим 

різноманітніша її особистість. Гра, спілкування, навчання, праця – ось основні 

щаблі, які є основними у розвиток дитини. Гра виконує роль доброї, розумної 

наставниці-трудівниці. Гра – шлях до пізнання світу, шлях до пізнання 

дитиною себе, своїх можливостей, здібностей, своїх меж. У жодній іншій 

діяльності дитина не виявляє стільки наполегливості, цілеспрямованості, 

невтомності. У процесі гри закладено великі виховні можливості. Гра 

закріплює у дітей корисні вміння та звички. Тут дитина почувається певною 

мірою самостійною. 

Одним із видів творчих ігор є драматизація або, як тепер найчастіше 

називають цей вид гри – театралізована гра. Театралізовані ігри є розігрування 

в особах літературних творів (казки, оповідання, спеціально написані 

інсценування). Особливо казка надає благотворну емоційно-пробуджуючу дію 

на дитину, – вона не тільки вчить дітей переживати, радіти, співчувати, 

сумувати, а й спонукає їх до мовного контакту. Необхідна умова для 

театралізованої діяльності дітей – правильна організація предметно-

просторового середовища у групі та на ділянці. Створюючи предметно-

розвиткове середовище для театралізованої гри в логопедичній групі, педагоги 

цим можуть сприяти розвитку театралізованої ігрової діяльності дитини з 

порушеннями мови, отже впливати на розвиток його особистості в цілому. 

На констатуючому етапі дослідження проведений аналіз куточків для 

театралізованих ігор, а також атрибутів для їх проведення дозволив визначити, 

що рівень організованості предметно-розвиткового середовища для 

театралізованих ігор у групах низьке обладнання має недостатню матеріально-

технічну оснащеність, педагоги дуже рідко організують театралізовані ігри з 

дітьми. На підставі результатів обстеження сформованості театралізованої 

гри, дійшли висновку, що рівень експериментальних груп порівняно з 

результатами контрольних груп значно нижчий. Для ставлення до рівня 



розвитку мовлення дітей провели ряд діагностичних досліджень з 

урахуванням специфіки мовленнєвих порушень дітей молодшого дошкільного 

віку. Отримано такі результати: в експериментальних групах у дітей 

молодшого дошкільного віку спостерігаються: нечітка дикція, недостатня 

диференціація звуків, нерозвинене фонематичне сприйняття, погано 

розвинений апарат артикуляції, що визначає необхідність цілеспрямованої 

корекційної роботи; Діти експериментальної групи із загальним 

недорозвиненням мови мають недоліки звуковимови, спотворення складової 

структури слів, низький активний словниковий запас, порушення 

граматичного ладу. Це зумовлює необхідність систематичної цілеспрямованої 

корекційної роботи. 

У ході формуючого експерименту створювали емоційно-сприятливу 

обстановку у групі дітей, яка була спрямована на прояв ігрової ініціативи 

дитини. Організовували предметно-розвиткове середовище для збагачення та 

розвитку ігрових задумів; забезпечували керівництво театралізованою грою 

дітей у відповідність до їх вікових можливостей та особливостей 

мовленнєвого порушення. Збагатили предметне середовище внесенням 

відомих дітям, але відсутніх в асортименті декорацій, персонажів казок, 

книжки, картинки із зображенням героїв казок, театральні іграшки, костюми, 

маски звірів та птахів, персонажі пальчикового театру; для продуктивної 

діяльності дітей, на додаток до наявного оснащення паперу, клею, ножицям 

запропонували матеріали та комплекти кольорових фломастерів, олівців, 

пластиліну, коробок та іншого непридатного матеріалу, щоб діти у будь-який 

момент могли зобразити те, що може їм знадобитися у грі для створення 

іграшок саморобок. Використовували стимулюючий вплив дорослого на гру 

дітей, для цього підібрали ряд методів, що активізують творчий потенціал 

дитини. 

Розробили тематичний план театралізованих ігор для дітей з 

експериментальних та контрольних груп, у якому підібрали театралізовані 

ігри з дітьми, що мають фонетико-фонематичне недорозвинення за 



достатнього рівня розвитку граматичного устрою мови. Займаючись з цими 

підгрупами, зосередили свою увагу на постановці та закріпленні вимови 

звуків, на диференціації їх та аналізі звукового складу мови; з дітьми, що 

мають фонетико-фонематичне недорозвинення при достатньому рівні 

розвитку граматичного устрою мовлення, особливу увагу було спрямовано на 

розвиток словника та граматичного оформлення мовлення. Підібрані 

театралізовані ігри проводились протягом року. У результаті обробки 

отриманих даних на контрольному етапі дослідження, дійшли висновку, що 

рівень організації предметно-розвивального середовища для театралізованих 

ігор в експериментальних групах 3 роки-100% та 4 роки-90% підвищився діти 

відзначили зміну у групі, виявляли зацікавленість, бажання брати участь у 

реорганізації групи. У своїх іграх діти використовують іграшки, виготовлені 

самими дітьми. Незважаючи на те, що в результаті не всі діти могли досягти 

найвищого для даного віку рівня розвитку ігрових умінь, позитивні зміни 

сталися у більшості дітей експериментальної групи. 

Було проведено повторне обстеження стан розвитку мовлення дітей 

молодшого дошкільного віку з заїканням за тими самими методиками, що і на 

етапі дослідження. Під час обстеження спостерігалися вже помітні 

поліпшення при сприйнятті та розрізненні на слух звуків, складів. Діти почали 

вживати слова, найбільш підходящі до цього контексту. Збільшився обсяг 

активного словникового запасу. З’явилися спроби усвідомленого контролю 

над граматичної правильністю промови. 

Таким чином, результати контрольного логопедичного обстеження 

дозволили виявити помітні покращення у розвитку всіх компонентів мовної 

системи у дошкільнят з порушеннями мови, отже, організація предметно-

розвивального середовища для театралізованих ігор ефективна при корекції 

мовлення дітей із заїканням. 

 


