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ВСТУП 

Актуальність дослідження. З кожним роком все більшої актуальності 

набуває питання щодо профілактики порушень голосу і мовлення у дітей 

дошкільного віку. Питання розвитку голосу, збереження його сили, звучності, 

витривалості, а також своєчасної корекції голосових порушень займає вагоме 

місце в низці проблем спеціальної педагогіки. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти (Державний стандарт 

дошкільної освіти) наголошується, що однією із цінностей дошкільної освіти 

є щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства. Це передумова її 

повноцінного розвитку та подальшої самореалізації. 

Голос у сучасному світі має важливе значення, він є невід’ємним 

компонентом процесу комунікації. Кількість дітей з особливими освітніми 

потребами (ООП), які мають порушений тембр голосу, ‒ від легкої охриплості, 

гіперназальності до більш виражених порушень тональності, сили звучання, 

аж до шепітної мови ‒ не має тенденції до зниження. 

Відомі різні захворювання, дефекти розвитку і травми різних частин 

мовленнєвого апарату, які є причиною порушення голосоутворення у дітей з 

ООП. Мовне спілкування не може повноцінно здійснюватися при порушенні 

голосу. Розлади голосу різного ґенезу ускладнюють як процес відтворення 

мови самим мовцем, так і сприйняття її оточуючими. В майбутньому проблеми 

з голосом можуть обмежувати вибір професійної діяльності. Голосові 

перевантаження, соматичне ослаблення, негативні психоемоційні чинники 

сприяють значному збільшенню кількості дітей, що мають різноманітні 

порушення голосу. 

Методологічну основу дослідження склали положення про складну 

структуру мовленнєвої діяльності та взаємодію її компонентів (Т. В. Ахутіна, 

Л. С. Виготський, М. І. Жинкін, О. Н. Леонтьєв, А. Р. Лурія), положення 

загальної та спеціальної психології і педагогіки про єдність мовленнєвого і 

психічного розвитку та комплексний підхід до його вивчення (Б. Г. Ананьєв, 

Л. С. Виготський, Т. В. Розанова, В. В. Шевчук), концепція співвідношення 



первинних і вторинних порушень (Л. С. Виготський, Н. В. Гладких, 

Р. Є. Левіна, І. Ю. Левченко, О. М. Мастюкова, С. П. Миронова, Г. В. Чиркіна), 

уявлення про комунікативно-діяльнісний підхід під час корекції мовленнєвих 

порушень (Л. С. Волкова, Л О. Калмикова, Р. І. Лалаєва, Л. В. Лопатіна, Т. Б. 

Філічева, О. М. Царьов, В. М. Чулков, С. Н. Шаховська та ін.), сучасні наукові 

знання про фізіологічні механізми голосоутворення і розвиток голосової 

функціїї у дітей (О. С. Алмазова, Д. К. Вільсон, О. В. Лаврова, Т. Д. 

Михайлова, О. С. Орлова, О. Ю. Ромась). 

Оскільки комунікативні навички відіграють важливу роль у житті 

дошкільників, то голосова функція є важливою проблемою як в 

оториноларингології, так і в логопедії. 

У логопедичній літературі проблема дисфоній розглядається як 

самостійна патологія у зв’язку з іншими мовленнєвими розладами, у структурі 

яких є порушення просодичного компонента. Відсоток порушень голосу серед 

дітей дошкільного віку з такими видами мовленнєвої патології як дизартрія, 

ринолалія, заїкання, алалія досягає 50%. 

Проблемам порушення дитячого голосу присвячені дослідження вчених 

різних спеціальностей: сурдопедагогів, психолонгвістів, фоніаторів, 

логопедів. Це роботи О. Алмазової, О. Артемової, І. Єрмакової, 

М. Іпполітової, В. Лаврової, Л. Лопатіної, І. Панченко, Т. Філічевої, 

Н. Чевельової, Г. Чіркіної та інших. Дослідники розглядали також різні 

питання теорії та практики формування і розвитку голосу. 

Особливості діагностики порушень голосу дітей дошкільного віку були 

предметом вивчення Є. С. Астахової, Т. П. Гаращенко, Л. А. Глазнікова, 

К. А. Давиденко, Д. І. Заболотного, Б. С. Крилова, Є. Ю. Радціг, О. Ю. Ромась, 

В. І. Філімонова та інших. 

Проблема порушень голосоутворення у дошкільному віці залишається 

незмінно актуальною протягом останніх десятиліть, оскільки порушення 

голосу ускладнюють процес комунікації та навчання, мають істотний вплив на 

загальний розвиток дітей з мовленнєвими порушеннями (МП), а особливо на 



їх нервово-психічний стан. 

Питання корекції порушень фонації у дітей дошкільного віку розглядали 

у своїх дослідженнях Є. С. Алмазова, Л. Б. Дмитрієв, І. І. Єрмакова, Ф. А. 

Івановська, Л. А. Копачевська, В. І. Яшина. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники вказують, що діти дуже часто 

неконтрольовано використовують голосовий апарат, без підключення 

резонаторних порожнин, результатом чого є неадекватне навантаження на 

голосові складки і згодом виникнення голосових проблем. До того ж, у 

дитячому віці часто виникають респіраторні захворювання, патологія 

носоглотки та параназальних синусів, що в деякій мірі порушує функцію 

головного резонатора і сприяє збільшенню навантаження на голосовий апарат 

дитини. 

Стан голосової функції – це одне з найменш вивчених питань дитячої 

отоларингології. На сьогодні відсутні ефективні методики, які дозволяють 

коригувати порушення голосу і знизити кількість рецидивів. 

Причинами такого стану є недостатнє вивчення цієї проблеми у 

логопедичній літературі та відсутність взаємопов’язаної роботи лікарів і 

логопедів з раннього виявлення, профілактики і корекції порушень голосу у 

дітей з порушенням голосоутворення. На основі вищезазначеного були 

виявлені протиріччя між: 

‒ об’єктивною значущістю проблеми порушень голосу у дітей старшого 

дошкільного віку і недостатньою розробленістю цього питання у вітчизняній 

логопедії; 

‒ наявністю цінного педагогічного і медичного досвіду нормалізації 

голосу у дітей при різних порушеннях фонації та відсутністю науково 

обґрунтованої моделі, яка дозволяє проводити корекційно-логопедичну 

роботу з корекції розладів голосу у дітей старшого дошкільного із 

мовленнєвими порушеннями (МП); 

‒ реальною можливістю підвищити ефективність раннього виявлення і 

корекції порушень голосу у дітей із МП (в рамках диспансеризації, за 



допомогою цифрових і комп’ютерних технологій) і відсутністю рекомендацій 

по змісту та організації взаємопов’язаної роботи лікаря, психолога і логопеда. 

Актуальність та недостатність результативних методик з даного 

питання зумовили вибір теми наукового дослідження «Методологічні умови 

корекції мовлення дітей з розладами голосоутворення». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, підібрати та оцінити 

ефективність методів корекції мовлення дітей дошкільного віку із розладами 

голосоутворення. 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання 

дослідження:  

1. Провести аналітичний огляд літературних джерел з проблеми 

порушення голосоутворення у дітей дошкільного віку. 

2. Визначити особливості розладів фонації у дітей дошкільного віку. 

3. Провести діагностику усного мовлення дітей дошкільного віку із 

розладами голосоутворення. 

4. Запропонувати комплекс методів корекційного впливу щодо 

подолання розладів голосоутворення у дошкільників та провести дослідження 

їх ефективності. 

Об’єкт дослідження – мовлення дітей дошкільного віку із розладами 

голосоутворення. 

Предмет дослідження – корекція комплексними засобами мовлення 

дітей молодшого дошкільного віку із розладами голосоутворення. 

Методи дослідження: 

‒ теоретичні (індуктивний, дедуктивний, структурно-системний аналіз); 

‒ емпіричні (констатувальний експеримент із використання 

спостереження, аналізу логопедичних документів, акустичного аналізу, 

психодіагностичних методів; формувальний експеримент з використанням 

дихальних, артикуляційних, декламаційних вправ і методів вокальної 

корекції); 



‒ статистичні (кількісний та якісний аналіз даних педагогічного 

експерименту, порівняльна характеристика експериментальних результатів і 

контроль їх ефективності). 

Експериментальна база. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі 

Старобабанівського закладу дошкільної освіти «Лісовичок» Дмитрушківської 

сільської ради Уманського району Черкаської області. 

Теоретичне значення дослідження полягає у доповненні сучасних 

уявлень про етіологію розладів голосоутворення в дітей дошкільного віку з 

МП. Теоретично обґрунтована можливість раннього виявлення і корекції 

голосу у дітей. Розроблені методичні основи комплексного корекційного 

впливу направленого на нормалізацію функціонального стану голосової 

функції у дошкільників. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що комплекс 

методів корекційного впливу щодо подолання розладів голосоутворення у 

дошкільників може використовуватися у процесі корекційцно-розвиткової 

роботи логопедами та реабілітологами у закладах дошкільної освіти. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на регіональному науково-практичному семінарі «Нетрадиційні 

методи терапії в логопедичній роботі» (Умань, 11 листопада 2021 року). 

Публікації автора за темою дослідження. 

1. Смілянець Л. В. Особливості корекційної роботи при порушеннях 

голосоутворення у дітей дошкільного віку. Вісник Освітньо-наукового центру 

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

імені Павла Тичини ; [голов. ред. Черніченко Л. А.]. Умань : Візаві, 2022. С. 

91‒93. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, який включає 71 найменування, в 

тому числі п’ять джерел іноземною мовою, та додатків. Повний обсяг наукової 

роботи – 79 сторінок друкованого тексту. Робота містить вісім таблиць. 



ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження проблеми методологічних умов корекції 

голосоутворення у дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення 

дозволило зробити наступні висновки: 

1. Проведений аналітичний огляд вітчизняних та зарубіжних 

літературних джерел з проблеми порушення голосоутворення у дітей 

дошкільного віку. 

Встановлено, що формування виразного усного мовлення у дітей 

дошкільного віку нерозривно пов’язане з формуванням навичок користування 

голосом нормальної сили та висоти і без грубих порушень тембру. 

Для організації цілеспрямованої корекційно-розвиткової роботи з 

формування голосу необхідно враховувати акустичні відомості про голос, 

фізіологію голосоутворення та особливості розвитку голосу в нормі та при 

порушеннях мовлення. 

Порушення голосу різного генезису ‒ дуже поширений вид мовленнєвої 

патології, тому вимагає проведення належної роботи з її діагностики та 

корекції. 

2. Визначені особливості розладів фонації у дітей дошкільного віку, що 

відображено у розроблених класифікаціях. 

Встановлено, що несприятливим фоном для нормального 

функціонування голосового апарату дітей дошкільного віку є низка супутніх 

чинників, таких як патологія органів слуху, глотки, носоглотки, синусити, 

ларингіти, трахеїти. Провідними в структурі мовленнєвого дефекту були 

фонетичні розлади ‒ порушення звуковимови та просодичних компонентів 

мовлення, які обумовлені недостатньою іннервацією дихальних, голосових та 

артикуляційних м’язів мовленнєвих органів. 

Разом з цим аналіз медичної, психологічної, логопедичної та методичної 

літератури з проблеми дослідження засвідчив відсутність єдиного підходу до 

класифікації розладів голосоутворення у дітей дошкільного віку. 



3. Проведена діагностика усного мовлення дітей дошкільного віку із 

розладами голосоутворення. 

За даними констатувального експериментального обстеження в 

експериментальній та контрольній групах переважала кількість дітей із 

середнім і низьким рівнем розвитку звуковимови. У дітей несформована 

фонетична сторона мовлення, відмічалася гіперназальність, порушення 

рухливості м’язів м’якого піднебіння, порушення тембру голосу, невміння 

змінювати силу голосу за висотою та формувати інтонаційну структуру 

речення. 

Встановлено, що при обстеженні дітей з порушеннями голосу важливо 

дотримуватися комплексного підходу до діагностики і оцінювати у них не 

тільки стан голосового апарату, а й враховувати супутні патології носоглотки, 

носової і ротової порожнини, гортані та слухового аналізатора. 

4. Запропонований комплекс методів корекційного впливу щодо 

подолання розладів голосоутворення у дошкільників. 

Комплекс методів передбачав роботу над основними характеристиками 

голосу: тембром, висотою і силою. 

Корекційно-розвиткова робота з подолання розладів голосоутворення 

побудована на дидактичному принципі поступового переходу від простого до 

складного в залежності від індивідуальних особливостей дітей дошкільного 

віку та стану розвитку їх голосової функції. 

Відновлення голосової функції у дітей здійснювалося комплексно. 

Встановлено, що найефективнішою умовою реабілітації голосової 

функції вважається комплексний підхід, що базувався на ортофонічному 

методі. Артикуляційні, дихальні, голосові вправи, масаж поєднували з 

психотерапевтичним впливом, фізкультурою та медикаментозним 

лікуванням. 

Результати проведеної корекційно-розвиткової роботи із дітьми 

дошкільного віку, які мали порушення голосоутворення, показали позитивну 

динаміку в кількісному і якісному стані розвитку голосу. 

https://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Врахування супутньої патології сприяло підвищенню ефективності 

корекційно-розвиткової роботи та реабілітації дітей із дисфункцією 

голосоутворення. 

Проблема розладів голосоутворення залишається не до кінця вивченою 

через різноманітність клінічних проявів, тому перспективу подальших 

досліджень вбачаємо у розробці комплексної корекційної програми їх 

подолання. 


