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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що на сучасному етапі 

розвитку корекційної педагогіки та спеціальної психології характеризується 

об’єднанням наукових пошуків у напрямі поглибленого вивчення загального, 

психічного і, зокрема, мовленнєвого розвитку дітей для створення 

ефективних умов для їх усебічного розвитку з урахуванням індивідуальних, 

вікових та психофізіологічних особливостей, а також потенційних 

можливостей кожної дитини.  

За спостереженнями останніх п’яти років, приблизно у 25–30% дітей 

дошкільного віку є ознаки мовленнєвих порушень, які в свою чергу 

негативно впливають на нервово-психічну діяльність дитини, її поведінку, 

що в подальшому є серйозною перешкодою для оволодіння нею програмою 

закладу дошкільної освіти, а надалі і програмою закладу загальної середної 

освіти.  

Порушення мовлення та їх корекцію у дітей в психолого-педагогічному 

аспекті досліджували науковці Л. Виготський, М. Хватцев, Т. Філічова, 

Г. Волкова, Т. Власова, Р. Левіна, Є. Соботович, В. Тарасун, М. Шеремет та 

ін. Вплив логоритміки на корекцію мовлення досліджували Н. Олександрова, 

В. Грінер, Ю. Флоренська, Е. Кілінська-Евертовска, Г. Волкова, Г. Шашкіна, 

Н. Самойленко та ін. Часто мовленнєві порушення негативно впливають на 

розвиток рухової діяльності дітей. Саме тому, під час логопедичних занять, 

доцільно використовувати елементи логоритмічної гімнастики, основу якої 

становлять рухи під музику. 

Логоритміка має опосередковане відношення до фізичного виховання. 

Заняття розробляються логопедами разом із музичними керівниками і 

спрямовані переважно на постановку і закріплення окремих звуків, вимову 

слів, речень, тобто формування правильного мовлення дитини, враховуючи 

особливості її фізичного розвитку та взаємозв'язків мовлення із рухами 

різного характеру. 
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На наш погляд, доцільним є інтеграція фізкультурних занять з 

логоритмікою. Оскільки логоритміка передбачає використання музики, то 

найближчим до неї засобом фізичного виховання є ритмічна гімнастика. 

Саме використанням принципів логоритмічної гімнастики може стати 

дієвим та ефективним засобом у логопедичній роботі із корекції мовленнєвих 

порушень. 

Об’єкт дослідження – освітній процес дітей дошкільного віку з 

мовленнєвими порушеннями.  

Предмет дослідження – шляхи удосконалення логопедичної роботи з 

корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку за допомогою 

логоритмічної гімнастики. 

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність використання логоритмічної гімнастики під час 

корекції мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку.  

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми корекції порушень мовлення 

у дітей дошкільного віку засобами логоритмічної гімнастики.  

2. Оцінити стан мовленнєвого розвитку в дітей дошкільного віку.  

3. Експериментально перевірити ефективність використання 

логоритмічної гімнастики під час корекції мовленнєвих порушень у дітей 

дошкільного віку. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; емпіричні: 

вивчення науково-методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, 

діагностичні завдання.  

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

дослідження можуть бути використані логопедами у роботі з дітьми 

дошкільного віку. 

Експериментальна база. Дослідження проводилось на базі 

Інклюзивно-ресурсного центру Окнянської селищної ради Подільського 
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району Одеської області.  

Апробація дослідження: Мкртчян А., Хрипун Д. Корекція 

мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку за допомогою 

логоритмічної гімнастики. Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-

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

Тичини. Умань: Візаві, 2022. С. 46-49. 

Структура та обсяг випускної кваліфікаційної роботи. Робота 

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

(58 найменувань). Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 69 

сторінок. Основний текст – 64 сторінки.  
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз результатів проведеного дослідження дозволяє зробити такий 

загальний висновок. 

1. Теоретичний аналіз проблеми корекції порушень мовлення у дітей 

дошкільного віку засобами логоритмічної гімнастики дозволив з’ясувати, що 

під час логопедичної роботи з дітьми, що мають порушення мовлення, 

необхідно враховувати специфіку їх психічного розвитку, механізми, 

симптоматику і структуру мовленнєвого порушення. З’ясували, що 

найчастіше порушення мовленнєвого розвитку негативно позначається на 

загальному розвитку дитини. 

Незважаючи на те, що вікові зміни у розвитку дітей з мовленнєвими 

порушеннями підпорядковані віковій періодизації дітей з нормотиповим 

розвитком, у них можуть спостерігаються порушення рухових можливостей, 

зокрема координація. Однак якщо вчасно навчити дитину користуватися 

усіма особливостями її розвитку, то можна попередити розвиток більш 

серйозніших порушень. Для корекційно-педагогічного процесу доцільно 

використовувати логоритмічну гімнастику, яка дозволяє через ігрову 

діяльність у поєднанні з музикою, мовним матеріалом та різноманітними 

рухами, вирішувати різноманітні завдання виховання дітей дошкільного віку, 

а саме , сприяє розвитку їх фізичних та психічних здібностей, мовленнєвої 

функції, використовуючи природний потенціал кожної дитини з урахуванням 

її  індивідуальних особливостей. 

2. Під час оцінки стану мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного 

віку були виявлені супутні порушення рухової сфери та перебігу психічних 

процесів. Найбільш  суттєві порушення у розвитку руху спостерігаються з 

боку координаційних здібностей.  

У ході дослідження підтверджено взаємозв’язки між мовленням та 

іншими психічними процесами у дітей (мисленням, пам’яттю та увагою), а 

найбільш тісний зв’язки виявлений між рівнем сформованості мовлення та 
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показниками окремих координаційних здібностей.  

3. Експериментально перевірили ефективність використання 

логоритмічної гімнастики під час корекції мовленнєвих порушень у дітей 

дошкільного віку та підтвердили, що логоритміко, підвищує інтерес дітей до 

занять фізичними вправами, допомагає розвивати творче мислення, уяву, 

довільну увагу, пам’ять. 

Музичне оформлення занять створює сприятливе середовище для 

розвитку ритмо-пластичних,  музично-рухових здібностей. Музичний 

супровід, елементи танцю, що входили до комплексу занять, а також образні 

вправи, сюжетні композиції, що відповідали віковим особливостям дітей 

дошкільного віку, схильних до наслідування, копіювання дій людини та 

тварин підвищують емоційність заняття. 

Використання на заняттях елементів логоритмічної гімнастики 

позитивно впливає на розвиток логічного мислення, а включення у заняття 

мовного матеріалу, особливо у віршованих формах, полегшує не лише 

освоєння правильної вимови, а й сприяє оволодінню новими рухами. Все це 

допомогло підвищити ефективність логопедичної роботи, спрямованої на 

корекцію мовленнєвих порушень.  

 


