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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. В останні роки в теорії та практиці 

логопедії відзначається збільшення інтересу до вивчення мовленнєвих 

порушень у структурі складного дефекту у дітей з різними формами 

дизонтогенезу. Насамперед це пов'язано зі зростанням кількості дітей, що 

народжуються з церебральною патологією в Україні та за кордоном. 

Дослідники Л. Бадалян [7], Е. Каліжнюк [30], та І. Левченко [53; 54; 52], 

зазначають, що у структурі дитячої інвалідності від 60 до 85% становлять 

ураження нервової системи в дітей дошкільного віку. За даними різних авторів 

захворюваність на ДЦП становить від 0,76 до 5,8 випадків на 1000 дітей. 

Характерною особливістю ДЦП є порушення моторного розвитку 

дитини як наслідок ураження головного мозку на ранніх етапах розвитку. 

Аномальний розвиток нервової системи виявляється також у психічних та 

мовленнєвих порушеннях. 

Вивченню мовленнєвих порушень у дітей з церебральним паралічем 

присвячено багато досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів 

(Л. Виготського, Н. Назарової, А. Лурії, Є. Архіпової, Л. Данилової) [5;23;64]. 

Найбільш поширеними мовленнєвими порушеннями у визначеної категорії 

дітей є дизартрії, у структурі мовленнєвого дефекту яких, поширеними є 

розлади голосу, що виявляються у вигляді дисфонії центрального органічного 

генезису, що призводять до порушення комунікативної функції мови, 

затримують процеси соціалізації, самоактуалізації, самоідентифікації, що 

викликають розлади емоційно-вольової сфери. Проведені дослідження 

Л. Виготським, В. Сатар та І. Левченко переконливо доводять, що порушення 

комунікативної функції мови викликає зміни у розвитку та перебігу всіх, 

зумовлених нею психічних процесів [14; 53; 73].  

Незважаючи на те, що в багатьох дослідженнях узагальнено дані, що 

характеризують розлади голосу при ЦП, вони вкрай розрізнені, нечисленні та 

мають описовий характер. До теперішнього часу залишається не вивченим 

якісна своєрідність акустичних характеристик голосу у дітей, що виявляється 
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при певних формах рухової недостатності та клінічних видах мовленнєвої 

патології.  

До цього часу недостатньо вивчені питання диференціальної 

діагностики з використанням об'єктивних методів, що використовуються у 

сучасній фоніатрії у поєднанні з традиційними методами логопедії, що 

дозволяє визначити особливості та механізми голосових порушень у 

окресленої категорії дітей та їх зв'язок із руховими розладами. 

Крім того, більшість досліджень, що розглядають цю проблему, 

присвячено роботи з дітьми дошкільного віку. Однак до цього часу 

недостатньо розроблено поетапну систему диференційованої логопедичної 

роботи з корекції порушень голосу у дітей дошкільного віку [15]. 

Таким чином, актуальність обраної теми дослідження зумовлена: 

недостатньою вивченістю механізмів порушень голосу та мовлення при різних 

формах церебрального паралічу, їх взаємозв'язку; значимістю корекції 

голосових розладів з метою соціальної адаптації дітей із ЦП та подолання 

ними комунікативних бар'єрів; недостатньою розробленістю змісту та методів 

діагностики, а також диференційованої логопедичної роботи з корекції 

порушень голосу з урахуванням виявлених якісних особливостей їхнього 

прояву. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці основних етапів логопедичної корекції порушень голосу у дітей 

дошкільного віку із ЦП. 

Об'єктом даного дослідження є логопедична робота з дітьми із ЦП. 

Предмет дослідження: зміст логопедичної роботи з корекції порушень 

голосу у дітей із ЦП. 

Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання 

дослідження: 

1. Вивчити теоретичні джерела з проблеми дослідження і дати оцінку її 

стану на сучасному етапі.  

2. Виявити особливості голосових розладів у дітей із ЦП; 
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3.  Експериментально перевірити етапи логопедичної роботи з корекції 

голосових розладів у дітей з ЦП. 

Методи дослідження: для розв’язання окреслених завдань дослідження 

було застосовано теоретичні та емпіричні методи. Теоретичні методи: аналіз, 

синтез, порівняння, узагальнення наукових положень психолого-педагогічної 

літератури. Емпіричні методи: проведення тестів, анкетування, педагогічне 

спостереження, метод діагностичних завдань, аналіз продуктів мовної 

діяльності, акустичний аналіз голосу.  

Практичне значення дослідження полягає у експериментальній 

перевірці етапів логопедичної роботи з корекції голосових розладів у дітей з 

ЦП; розробленні методичних рекомендацій щодо логопедичної роботи з 

корекції порушень голосу у дітей ЦП, які можуть бути використані у 

професійній діяльності логопедів, фонопедів, логоритмістів, вчителів музики 

та інших фахівців, що працюють з дітьми даної категорії, а також для 

підготовки студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта. 

Експериментальна база. Дашівський навчально-реабілітаційний центр 

Гайсинського району Вінницької обласної ради. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

доповідалися під час проведення Круглого столу з теми «Різні можливості – 

рівні права: організація інклюзивного навчання та виховання», де були 

визначенні найефективніші шляхи логопедичної корекції порушень голосу у 

дітей дошкільного віку із ЦП. 

Публікації: Позиченюк Віра, Черніченко Людмила. Лoгoпедична 

рoбoта з кoрекції пoрушень гoлoсу у дітей з церебральним паралічем. Вісник 

Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик. Умань: Візаві, 

2022 р. С. 62-64. 

Структура випускної кваліфікаційної роботи: робота складається із 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (80 

найменувань).  

Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи 78 сторінок. 
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ВИСНОВКИ 

Робота над голосом є одним із найважливіших напрямків роботи над 

усним мовленням. Формування у дітей усного виразного мовлення нерозривно 

пов'язане з формуванням навичок користування голосом нормальної сили, 

висоти, без грубих порушень тембру.  

Ми з'ясували, що для організації цілеспрямованої роботи з формування 

голосу, необхідно враховувати знання: загальних відомостей про голос і його 

акустичних характеристик, про фізіологію голосоутворення, про розвиток 

голосу в нормі і у дітей з порушеннями мовлення.  

1. На основі вивчення теоретичних джерел з проблеми дослідження 

встановлено, що логопедична робота з корекції порушень голосу у дітей з 

церебральним паралічем необхідна у двох напрямках: розвиток голосу та 

корекції виявлених порушень голосу. Ми відзначили, що той чи інший напрям 

передбачає роботу над основними характеристиками голосу: тембром, 

висотою і силою.  

Проблема порушень голосу в дітей із ЦП знайшла свій відбиток у працях 

багатьох авторів, де голосові розлади розглядалися як симптом у структурі 

мовленнєвого дефекту. Наявні дослідження мали фрагментарний і описовий 

характер. При цьому в літературі були відсутні об'єктивні дані про особливості 

голосових розладів. У існуючих в даний час методиках робота з корекції 

порушень голосу частіше розглядалася як один з напрямків формування 

мелодико-інтонаційної сторони мовлення без урахування механізмів та якісної 

своєрідності голосового розладу. 

Використання міждисциплінарного підходу дало можливість визначити 

основні напрями та зміст комплексного дослідження, що передбачає вивчення, 

значущі для процесу голосоутворення, характеристик артикуляційної та 

мімічної мускулатури, дихання, мовного слуху.  

2. Виявили особливості голосових розладів у дітей із ЦП та встановили, 

що в неоднорідність та поліморфність патогенезу ДЦП порушення голосової 

функції у дітей з руховою патологією характеризуються якісною своєрідністю, 
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зумовленою дією різних механізмів, насамперед, ураженням окремих 

структур головного мозку, що беруть участь в управлінні руховим механізмом 

мовлення. 

У дітей з ЦП виявлено різні за проявами та ступенем вираженості 

порушення голосу. Якісна неоднорідність виявлених розладів обумовлена 

характером неврологічних синдромів порушення, що визначають специфіку 

розладу психофізіологічних механізмів процесу голосоутворення. Виявлена в 

ході дослідження, патологія лор-органів не була першопричиною розладів 

голосу, однак у поєднанні з мовленнєвою та руховою недостатністю 

центрального органічного генезу посилювала стан голосової функції. 

В результаті дослідження виявлено різноманітні розлади артикуляційної 

моторики, що виявляються в порушеннях статичної та динамічної координації 

рухів: труднощі знаходження та утримання пози, недостатній обсяг рухів, 

підвищену їх виснажливість, порушення плавності перемикання, тремор, 

персеверації, зміни м'язового тонусу, наявність гіпертонусу. 

Результати дослідження виявили взаємозв'язок між станом сприйняття 

висоти та сили звуку, з одного боку, та величиною використовуваних тонового 

та динамічного діапазонів, а також доступних тонового та динамічного 

діапазонів, з іншого. 

Проведене дослідження виявило характер впливу провідного рухового 

розладу на стан голосової функції в дітей із ЦП. Спастичний парез дихальних 

м'язів, артикуляційної, мімічної та гортанної мускулатури не дозволяє 

підтримувати певну частоту та амплітуду коливань голосових зв'язок, як у 

коротко-, так і довгостроковому періодах, підвищує рівень шуму в спектрі, 

надає негативний дезорганізуючий вплив на гортаноглотковий резонатор, що 

виражається в назалізації, хрипкості та приглушеності. 

Розлади м'язового тонусу екстрапірамідального характеру крім 

неможливості підтримувати певну частоту та амплітуду коливань, особливо в 

довгостроковому періоді, призводять до появи великої кількості 
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негармонічних галузей при фонації, «гортанно-різкого» тембру, поєднанню 

гіпо- та гіперназолізації. 

Встановлено, що у більшості дітей з ЦП характерний високий рівень 

мовленнєвої тривожності, що виявлялося появою хвилювання під час 

спілкування, уникнення мовленнєвих контактів. Високий рівень фіксації на 

мовленнєвому, і навіть голосовому порушенні ускладнює процеси 

соціалізації, самоактуалізації і самоідентифікації, веде до підвищення рівня 

нейротизму. Високий рівень мовленнєвої тривожності свідчить про 

переживання свого дефекту, усвідомлення своєї неповноцінності, низької 

самооцінки. Низький рівень фіксації уражає дітей із затримкою психічного 

розвитку та пов'язані з відсутністю критичного ставлення до своєї діяльності. 

Відзначено, що рівень мовленнєвої тривожності залежить від форми і 

ступеня як мовленнєвого, так, і рухового розладу. 

Результати експериментального дослідження підтвердили припущення 

про те, що успішність корекції голосових розладів у дітей із ЦП визначається 

реалізацією диференційованого підходу, що передбачає облік механізму та 

якісної своєрідності виявлених порушень, досягається використанням методів 

біологічного зворотного зв'язку, музикотерапії та зниженням фіксації на 

мовному дефекті. 

Нами було описано логопедичну роботу з корекції порушень голосу у 

дітей дошкільного віку з ЦП, яка ґрунтувалася на об'єктивних та суб'єктивних 

методах дослідження та дозволила розкрити симптомокомплекс голосових 

порушень у дітей із ЦП та механізмів їх виникнення та особливостей проявів 

у дітей з різними формами дизартрії та рухової патології; визначено етапи та 

зміст методики диференційованої корекції з урахуванням якісної своєрідності 

та механізмів виявлених розладів. 

3. Експериментально перевірили етапи логопедичної роботи з корекції 

голосових розладів у дітей з ЦП, що включає роботу з розвитку мовленнєвого 

дихання у взаємозв'язку з артикуляцією та звучанням голосу у спокої та під 

час руху; формування відчуттів головного та грудного резонування при 
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вільному становищі органів артикуляції; розвиток слухових та м'язових 

відчуттів. 

Розробка змістовного аспекту диференційованої логопедичної роботи з 

корекції порушень голоси у дітей із ЦП базувалася на розумінні ролі голосової 

функції у мовленнєвій комунікації. 

У процесі дослідження, ґрунтуючись на результатах констатуючого 

експерименту, виділено три етапи корекції голосових розладів дітей з ЦП. 

I. Підготовчий етап, основною метою якого було формування 

психофізіологічних механізмів процесу голосування. Основними завданнями 

на даному етапі були: 1) формування бази для правильного фонаційного 

дихання та забезпечення оптимального рівня підзв’язкового тиску; 2) 

формування основи для нормального функціонування резонаторної системи; 

3) розвиток слухової уваги, пам'яті та сприйняття немовленнєвих та 

мовленнєвих звуків 4) зниження рівня фіксації на мовному порушенні. 

II. Основний етап. Метою даного етапу був розвиток основних 

акустичних характеристик голосу дітей із ЦП. Для досягнення поставленої 

мети вирішувалися такі завдання: 1) формування фонаційного дихання; 2) 

розвиток навичок слухового аналізу акустичних якостей голосу; 3) розвиток 

умінь довільно змінювати акустичні характеристики голосу. 

ІІІ. Останній. Його метою була автоматизація навичок правильної 

фонації у своїй промові школярів із ЦП. У ході логопедичної роботи на даному 

етапі вирішувалися такі завдання: 1) закріплення навички діафрагмального 

нижньореберного дихання під час мовлення; 2) вдосконалення навички 

використання сформованих акустичних якостей голосу в різних 

комунікативних ситуаціях; 3) розвиток слухового контролю за якістю 

голосознавства. На кожному етапі корекційної роботи на вирішення 

поставлених завдань було визначено відповідні напрями роботи. 

Успішному вирішенню поставлених завдань сприяло використання 

нестандартних для логопедії методів: біологічного зворотного зв'язку та 

музикотерапії, що застосовуються на всіх етапах корекційної роботи. 
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Експериментальне навчання здійснювалося з урахуванням механізму 

голосового розладу при різних формах мовленнєвого та рухового порушення. 

Працюючи з дітьми зі спастико-паретичною дизартрією масаж 

артикуляторної і мімічної мускулатури носив розслабляючий характер, 

підбиралися спеціальні пози, у яких прояви тонічних рефлексів були 

мінімальні. У роботі над голосом основна увага приділялася формуванню 

тривалого фонаційного видиху, розвитку сили голосу, можливості нести 

тривале голосове навантаження, не знижуючи якість звучання, нормалізації 

балансу резонування. 

При атактичній дизартрії корекційний вплив було спрямовано на 

вироблення координованої роботи артикуляторної дихальної та фонаційної 

мускулатури, на формування умінь рівномірно розподіляти видих, знижуючи 

кількість доборів повітря при мовленні, контролювати висоту голосу. 

Пропоновані на логопедичних, логоритмічних та музичних заняттях вправи, 

виконувались під музику, рахунок у заданому темпі та ритмі. 

При спастико-гіперкінетичній дизартрії робота була спрямована на 

корекцію порушень пропріоцептивної аферентної імпульсації як від 

мовленнєвої, так і загальноскелетної мускулатури, розвитку кінестетичних 

відчуттів. Працюючи з дітьми підбиралися спеціальні пози, у яких кількість і 

інтенсивність насильницьких мимовільних рухів скорочувалася до мінімуму. 

За необхідності здійснювалася фіксація тулуба та кінцівок. Робота над 

голосом передбачала подолання дихальних спазмів, стрибкоподібних змін 

висоти та сили голосу під час фонації за збереження ненапруженого вільного 

становища гортані. 

Аналіз результатів проведеного дослідження підтверджують значущість 

розробки основних етапів логопедичної роботи, обґрунтованість та 

продуктивність реалізації комплексного підходу до корекції порушень голосу 

у дітей із ЦП; дозволяє зробити висновок про ефективність запропонованої 

логопедичної роботи, що було підтверджено виявленими статистично 

значущими відмінностями в стані показників, що вивчаються у дітей 
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експериментальної та контрольної груп. В цілому отримані дані дозволяють 

зробити висновок про те, що запропонована логопедична робота сприяє 

подоланню порушень функцій, що забезпечують зовнішню реалізацію 

мовлення (дихальної, артикуляційної, слухової, голосової) та зниження 

мовленнєвої тривожності, що позитивно впливає на процеси соціальної 

адаптації, міжособистісної взаємодії дітей у колективі, сприяє подоланню 

комунікативних бар'єрів. 


