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ВСТУП 

Стан фізичного та психічного здоров’я дітей в Україні є пріоритетною 

проблемою загальнодержавного характеру. Демографічний стан у країні ще 

більше загострює необхідність комплексних досліджень порушень розвитку та  

корекції, соціально-психолого-педагогічної та медичної реабілітації дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Пріоритети подальшого розвитку системи національної освіти, зокрема 

корекційної, визначено Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», Державною програмою «Діти України», 

«Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті», 

Конституцією України,. 

Народжуваність дітей із незрощеннями верхньої губи та піднебіння 

сьогодні має стійку тенденцію до збільшення як в усьому світі, так і в Україні, 

зокрема. Прогнози щодо зменшення кількості народження таких дітей, які 

спираються на оцінку впливу багатьох негативних факторів, особливо 

екологічних та соціальних, за даними медичних досліджень С.І. Блохіної, Г.С. 

Волкової, А.В. Гулюк, С.В. Дьякової, А.А. Мамедова, Г.А. Музичиної, Л.Е. 

Фролової, Л.М. Яковенко та ін. є вкрай несприятливими. 

Тяжкість зазначеного дефекту визначається не тільки зовнішньою 

аномалією, складними морфологічними та функціональними порушеннями, а й 

соціальною та психологічною напруженістю, комунікативним дискомфортом, 

труднощами особистісної та соціальної адаптації (Ю.Й. Бернадський, М.П. 

Водолацький, М.Д. Дубов, Л.Я. Деребалюк ,О.О. Лімберг, В.В. Рогинський,  Г.І. 

Семенченко, С.В. Станіславський , А.І. Уракова, Л.В. Харьков, І.О. 

Чистоградова, Г.В. Чиркіна, Л.М. Яковенко, К. Атапо та ін.). 

Тому діти, які народжуються із вродженими дефектами верхньої губи та 

піднебіння, складають групу ризику у розвитку не тільки у галузі хірургічної 

стоматології та щелепно-лицьової хірургії дитячого віку, а й, безперечно, 

виступають об’єктами глибоких наукових досліджень у галузі логопедії, 

корекційної педагогіки, спеціальної та соціальної психології. 



Мовлення посідає центральне місце в процесі психічного розвитку 

дитини і внутрішньо пов’язане з розвитком мислення  і як його матеріальний 

носій, і як вищий регулятор поведінки дитини. 

В Україні з кожним роком спостерігається суттєве збільшення кількості 

дітей раннього віку, котрі мають порушення  мовленнєвого розвитку. І цей факт 

вимагає перегляду як методів та форм виховання та навчання таких дітей, так і 

методів корекції.        

Мовлення повноцінним засобом спілкування може бути лише тоді, коли 

збережені, а у випадках мовленнєвої патології, скореговані усі його структурні 

компоненти. Успішна ж корекція відхилень у мовленнєвому розвитку дитини і 

лінгвістична підготовка її до школи пов’язана з правильним визначенням змісту, 

методів і прийомів мовного навчання. 

Актуальною і маловивченою залишається проблема особливостей 

розвитку та корекції мовлення дітей дошкільного віку з ринолалією.  

Отже, актуальність проблеми, її недостатня вивченість зумовили вибір 

теми кваліфікаційної роботи: «Педагогічні основи розвитку та корекції 

мовлення дітей з ринолалією». 

Об’єкт дослідження – освітній процес дітей дошкільного віку з 

ринолалією. 

Предмет дослідження –  методи розвитку та корекції мовлення дітей 

дошкільного віку з ринолалією. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально 

перевірити ефективність застосувань методів розвитку та корекції мовлення 

дітей дошкільного віку з ринолалією  

 Завдання дослідження: 

1.Здійснити теоретичний аналіз наукової, психолого-педагогічної 

літератури з теми дослідження. 

            2. Дослідити рівень розвитку мовлення дітей дошкільного віку з 

ринолалією. 

3.Експериментально довести  ефективність застосування методів 

розвитку та  корекції  мовлення дітей дошкільного віку з ринолалією. 



Методи дослідження: теоретичні: узагальнення, аналіз, синтез 

психолого-педагогічної, науково-методичної літератури з проблеми 

дослідження; емпіричні: спостереження, бесіди, анкетування, тестування,  

педагогічний експеримент. 

Експериментальна база дослідження: КУ «Інклюзивно-ресурсний 

центр Компаніївської селищної ради», Кіровоградської області. 

Структура  кваліфікаційної  роботи складається зі вступу, двох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (53 найменування).                                        

Загальний обсяг роботи складає 90 сторінок. Основний зміст викладено 

на 76 сторінках.  



                                               ВИСНОВКИ 

1.Теоретичний аналіз літературних джерел з теми дослідження показав, 

що серед мовленнєвих розладів ринолалію вважають тяжкою вадою, подолання 

якої потребує тривалого часу, ранньої діагностики порушень розвитку, 

своєчасного корекційного впливу, врахування індивідуальних і 

загальнокомпенсаторних можливостей дитини, глибокого знання специфіки 

логопедичної роботи саме з цією категорією дітей.  

Визначено, що звуковимова в разі ринолалії порушується тотально, 

незважаючи на те, що деякі артикуляційні уклади можуть бути наближеними до 

норми; фонетико-фонематичні порушення виступають провідною вадою у 

структурі мовленнєвої діяльності, причому первинними вважають порушення 

фонетичного оформлення мовлення (А. Іпполітова). Тобто, особливості усного 

мовлення дітей з ринолалією можуть бути причиною порушень у формуванні 

інших мовленнєвих процесів.  

Аналіз досліджуваної літератури засвідчив, що науковці та практики в 

галузі логопедії у пошуках ефективних засобів корекції мовленнєвих порушень 

частково або повністю застосовували у своїх розробках нетрадиційні методи, 

зокрема, Л. Белякова, Ю. Гаркуша, Р. Клепікова, М. Кольцова, О. Оганесян, М. 

Гіоддьяков, Н. Ринкова, Л. Цеханська та ін. 

Встановлено, що сучасна практична логопедія активно використовує в 

роботі з дітьми з ринолалією нетрадиційні методичні розробки і рекомендації О. 

Алмазової, Л. Вансовської, Т. Волосовець, Т. Воронцової, І. Єрмакової, А. 

Іпполітової, Н. Захарової, Н, Серебрової, В.Чиркіної та інших як такі, що 

забезпечують позитивні результати логопедичної роботи (формування чіткої, 

правильної звуковимови і подолання гугнявого відтінку голосу). 

Визначено, що комплексний процес спрямований на розкриття 

потенційних можливостей дитини з ринолалією, досягнення нею оптимального 

рівня мовленнєвого розвитку – це вдале поєднання традиційних та   

нетрадиційних методів корекції мовлення. 

            2. Досліджено рівень розвитку мовлення дітей дошкільного віку з 



ринолалією. 

Для отримання об’єктивних даних про рівень розвитку мовлення дітей 

були використані різні методи, у тому числі: педагогічне, логопедичне 

обстеження дітей з урахуванням психологічних та вікових особливостей їхнього 

розвитку; спостереження за дітьми у процесі ігрової та навчальної діяльності; 

бесіди з педагогами (логопедами, вихователями, психологами), батьками. 

Відповідно з вимогами М.А. Поваляєвої були відібрані адаптовані 

методики з діагностики мовлення дітей дошкільного віку. 

Для проведення дослідження було сформовано групу дітей до якої 

увійшли 10 дошкільників віком 5-6 років з ринолалією. 

Дослідження проводилися індивідуально з кожною дитиною. 

З метою дослідження рівня мовлення дітей з ринолалією була 

використана методика дослідження, яка включала 3 серії завдань: 

           1. Серія завдань спрямованих на виявлення стану звукової сторони 

мовлення. 

2. Серія завдань спрямованих на виявлення рівня лексичної сторони 

мовлення. 

3. Серія завдань спрямованих на виявлення рівня граматичної сторони 

мовлення. 

            Рівні оцінювання мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями  

кожного напрямку: високий, середній, низький. 

Висновок про рівень мовного розвитку дітей зроблений на основі 

сумарної оцінки розвитку всіх обстежених сторін мовлення. 

За результатами дослідження рівня розвитку мовлення дітей дошкільного 

віку з ринолалією. ми отримали такі дані: високого рівня розвитку мовлення у 

дітей з ринолалією не виявлено; у 40% дітей – середній рівень розвитку; 60% 

дітей мають низький рівень розвитку.    

3. Під час експериментальної перевірки  ефективності застосування 

методів  корекції  мовлення дітей дошкільного віку з ринолалією була 

застосована   нетрадиційна методика С. Таптапової: подолання гугнявості з 

використанням режиму мовчання (вимови голосних про себе), вокальні вправи, 



спеціальні прийоми для зняття гримас і зайвого напруження м’язів шиї, 

плечового поясу, обличчя.  

Після проведення визначених методів корекційної роботи з  дітьми 

дошкільного віку  з ринолалією, було досягнуто таких результатів: тільки  у  20% 

дітей проявлялася  гугнявість; у 10% – руховий неспокій; у  10% дітей 

проявлялась сором’язливість і скованість;  тільки 20%  дітей не промовляли  

повні слова і фрази; 80% дітей  з легкістю повторяють підказані звуки, слова, 

словосполучення, речення; ; у 60% – хороша активність словника, речення 

набули більш складнішої форми; у 50% дітей правильна вимова звуків; 80% дітей 

набули навиків невербального  спілкування. 

Доведено, що доповненням до традиційних методів розвитку та корекції 

мовлення є використання нетрадиційних форм та методів роботи. Вони 

допомагають у досягненні максимально можливих успіхів і належать до числа 

ефективних засобів логопедичної корекції мовлення дітей з ринолалією. 

На фоні комплексної логопедичної допомоги нетрадиційні методи не 

вимагають особливих зусиль, оптимізують процес корекції мовлення дітей і 

сприяють оздоровленню всього організму дитини. 


