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ВСТУП 

 

Актуальність. На сьогодні перед людством постає завдання надання 

всім без винятку дітям якісної освіти, не зважаючи на стан здоров’я. Оскільки 

діти з тяжкими порушеннями мовлення рівні в правах з дітьми, які не мають 

порушення онтогенезу, то особливої актуальності набуває проблема реалізації 

цих прав, особливо в освітній сфері. 

Народжуваність дітей з порушеннями мовлення за останні роки має 

стійку тенденцію до збільшення як в усьому світі, так і в Україні зокрема. 

Перед дошкільним закладом стоїть важливе і відповідальне завдання – 

забезпечити в процесі навчання і виховання всебічний і гармонійний розвиток 

особистості кожної дитини. При здійсненні цієї складної задачі педагогом 

часто доводиться мати справу з дітьми, які відчувають значні складнощі в 

навчанні, що призводять до неуспішності. Надзвичайно важливо знати 

природу і характер наявних у дітей відхилень, особливості їхніх проявів, 

шляхи та способи їх корекції і компенсації. 

Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою 

якого вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається 

соціалізація дитини. Водночас, як засвідчує практика, поширення 

комп'ютеризації, телебачення та інших технічних засобів, які стали 

доступними й дітям дошкільного віку як у сім'ї, так і в дошкільних закладах, 

обмежує безпосереднє спілкування дітей з іншими мовцями, внаслідок чого 

збагачується їхня пізнавальна сфера і водночас гальмується мовленнєва. 

Водночас у практиці дошкільної освіти наявна низка суперечностей між: 

значущістю розвитку комунікативної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку за допомогою засобів арт-терапії та суб’єктною 

неспроможністю педагогічних колективів закладів дошкільної освіти 

інтегрувати комунікативний потенціал арт-терапії; формуванням 

комунікативної компетентності на етапі дошкільного дитинства, визначеною 

Базовим компонентом дошкільної освіти, та відсутністю науково-методичних 



 

 

розробок системи педагогічного супроводу формування такої компетенції у 

дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

Комунікативний розвиток дитини з порушеннями мовлення є головним 

інструментом, за допомогою якого вона встановлює контакт із довкіллям і 

завдяки якому відбувається соціалізація дитини. Дана тема є актуальною, тому 

що комунікативна компетентність є однією з провідних базисних 

характеристик особистості, яка формується на етапі дошкільного дитинства. 

Дослідженням проблем комунікативної компетентності у дітей старшого 

дошкільного віку з проблемами мовлення займалися такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені: Л.Є. Андрусишина [1], А.М. Богуш [2], Т. В. Бондаренко [5], 

І. М. Брушневська [6], Т. Н. Волковская [10], М. В. Ворон [11], В.А. Гладуш 

[12], І. Дичківська [16], А. Колупаєва [21], А. І. Копитін [23], Г.О. Люблінська 

[25], Ю.А. Маковецька-Гудзь [26], С. П. Миронова [29], Л. І. Міщик [30], Ю.М. 

Рашкевич [37], Л. І. Фомічова [42], М.Є. Чайковський [43], С.І. Якименко [47], 

С.В. Яковенко [48]. 

Мета магістерської роботи полягає у розробці системи роботи з 

використанням засобів арт-терапії у розвитку комунікативної компетентності 

дітей старшого дошкільного віку з проблемами мовлення. 

Відповідно до мети нами було поставлено і виконано такі завдання: 

1. Проаналізувати сутність інклюзивної освіти у світлі міжнародних і 

вітчизняних стандартів з прав людини. 

2. Охарактеризувати порушення мовлення у дітей, як проблема наукових 

досліджень.   

3. Дати загальну характеристику психологічним особливостям 

дошкільників з порушеннями мовлення. 

4. Проаналізувати роль засобів арт-терапії у формуванні комунікативної 

компетентності старших дошкільників з порушеннями мовлення. 

5. Продіагностувати рівні сформованості комунікативної компетентності 

у дітей старшого дошкільного віку. 



 

 

6. Розробити систему роботи щодо розвитку комунікативної 

компетентності старших дошкільників з порушеннями мовлення за 

допомогою засобів арт-терапії. 

7. Проаналізувати результати експериментального дослідження. 

Об’єкт дослідження є розвиток комунікативної компетентності дітей 

старшого дошкільного віку. 

Предмет дослідження: корекція мовленнєвих порушень у дітей 

дошкільного віку засобами арт-терапії. 

Відповідно до визначених завдань було застосовано такі методи 

дослідження: 

− теоретичні: аналіз філософських, природознавчих, психологічних 

і педагогічних джерел, програм, навчально-методичних посібників, 

педагогічної документації дошкільних навчальних закладів з метою 

визначення сутності, змісту, методів, особливостей процесу розумового 

розвитку дітей дошкільного віку; аналіз стану роботи в закладах дошкільної 

освіти з піднятої проблеми; 

− емпіричні: педагогічний експеримент;  

− статистичні: методи математичної обробки експериментальних 

даних.  

Базою дослідження виступив Шаринський ліцей  Ладижинської 

сільської ради Уманського району Черкаської області. 

Для проведення експерименту було залучено 28 дітей молодшого 

дошкільного віку  

Експеримент здійснювався поетапно. На першому – констатувальному – 

вивчали умови реалізації наукових досягнень у вивченні проблеми розвитку 

комунікативних навичок дітей в практиці сучасного закладу дошкільної 

освіти.  

На другому – формувальному етапі - апробували науково-обґрунтовані 

механізми удосконалення процесу розвитку комунікативної компетентності 

дітей старшого дошкільного віку в практиці дошкільної освіти. 



 

 

На третьому – контрольному, виявляли вплив цілеспрямованого 

виховання на розвитку комунікативної компетентності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у впроваджені 

педагогічних умов комунікативної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку за допомогою використання засобів арт-терапії. Результати 

педагогічного дослідження можуть бути використані в системі професійної 

підготовки студентів при викладанні навчальних дисциплін» та в практичній 

роботі вихователів закладів дошкільної освіти під час підготовки і проведення 

занять. 

Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаної літератури та додатків. 

  



 

 

ВИСНОВКИ 

Отже, проаналізувавши корекцію мовленнєвих порушень у дітей 

дошкільного віку засобами арт-терапії, можна зробити наступні висновки: 

Розуміння сутності та переваг інклюзивної освіти, а також основних 

факторів її розвитку є передумовою її успішного розвитку. У цьому процесі 

важливими є вітчизняні та міжнародні стандарти прав людини у галузі освіти, 

які допомагають визначити та розробити відповідну державну політику на 

рівні кожної країни. Інклюзивна освіта - це спосіб отримання освіти, при якому 

діти з особливими освітніми потребами, які перебувають в інклюзивному 

ресурсному центрі зі своїми однолітками за місцем проживання, що є 

альтернативою системі інтернатів, де їх підтримують та виховують окремо від 

інших дітей. 

Варіації мовленнєвого розвитку дітей мають різну структуру. Деякі 

стосуються лише звуковимови; інші стосуються процесу творення фонем, а 

інші зазвичай відображаються в недорозвиненості як звукового, так і лексико-

граматичного складу мови. Також виділяють кілька груп мовленнєвих 

порушень у дітей: порушення мовлення (ЗМР, ЗНМ, алалія), порушення 

мовлення (афазія), порушення мовлення (дизартрія, дислалія), порушення 

мовного ритму, порушення мовлення.  

Порушення мовленнєвої діяльності у дитини пов’язані з усім її 

психічним розвитком, зокрема – з розвитком її особистості, і різною мірою на 

нього впливають. Ступінь вторинної затримки психічного розвитку у дітей із 

порушеннями мовлення корелює із сукупністю таких факторів як етіологія 

мовленнєвого порушення, патогенез, ставлення дитини і навколишніх до 

порушення, характерологічні особливості дитини тощо. У роботі з дітьми з 

порушеннями мовлення слід брати до уваги, що у міру дорослішання дитини 

недостатність, непостійність або відсутність корекційного впливу так само 

деструктивно впливає на психічний розвиток, як і первинне порушення і його 

наслідки. Відбувається нашарування вторинних і третинних проблем 

психологічного, емоційного, особистісного характеру. 



 

 

Арт-терапія є адекватним методом допомоги дошкільникам, що мають 

порушення мовлення. До переваг використання арт-терапії в роботі з такими 

дітьми можна зарахувати її ресурсність, використання мови символів, задіяння 

тіла дитини у творчій роботі, можливість створення атмосфери емоційної 

близькості та розуміння і прийняття в арт-терапевтичному просторі через 

створені образи. Арт-терапія дає змогу відновити ресурси особистості та 

створити нові; працювати одночасно з тілесними, образними, емоційними 

складовими сприйняття травматичного досвіду; вивільнити та усвідомити 

сильні почуття, пов’язані з стресом тощо. 

Базою дослідження виступив Шаринський ліцей Ладижинської сільської 

ради Уманського району Черкаської області. 

 Для проведення експерименту було залучено 28 дітей старшого 

дошкільного віку. Метою дослідження є особливості впливу арт-терапії на 

формування комунікативну компетентність старших дошкільників з 

мовленнєвими порушеннями. 

Результати констатувального етапу експерименту дозволили дійти 

висновку про те, що рівень сформованості комунікативної компетентності 

дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями не відповідає 

їх віковим можливостям. Тож результати діагностики комунікативної 

компетентності старших дошкільників з мовленнєвими порушеннями свідчать 

про необхідність розробки та проведення комплексу заходів із врахуванням 

необхідних організаційно-педагогічних умов, зміст яких спрямований на 

формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку 

з мовленнєвими порушеннями. 

Реалізація занять із застосуванням засобів арт-терапії передбачала 

проведення систематичної виховної роботи зі старшими дошкільниками із 

використанням методів арт-терапії та ігрової діяльності, за такого підходу 

важливим було врахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей, 

використання системи організаційних форм та методів, які враховували 

особливості виховного простору у закладі дошкільної освіти. 



 

 

У експериментальній групі кількість дітей з високим рівнем 

комунікативних умінь зросла до 57%, натомість кількість дітей із середнім 

рівнем зменшилася із 57% до 38%, значно зменшилась і кількість 

дошкільників із низьким рівнем досліджуваних якостей (з 19% до 5 %). У 

контрольній групі дещо збільшились показники високого рівня – з 29% до 

38%, та на 19% знизилась кількість дітей із низьким рівнем сформованості 

комунікативної компетентності. 

Ефективність розробленої та експериментально перевіреної нами 

технології формування комунікативної компетентності старших дошкільників 

з порушеннями мовлення у закладі дошкільного навчання на основі 

визначених організаційно-педагогічних умов нами доведена результатами 

формування комунікативної компетентності, змінами у ставленні дітей до 

себе, один одного, до дорослих, конкретними гуманними вчинками та діями, 

які набули позитивного систематичного та цілеспрямованого характеру, 

сформованою культурою моральної дії. 

 

 

 


