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ВСТУП 

Сучасні дослідники мовлення дітей приділяють багато уваги проблемі 

порушення мовленнєвого розвитку дітей перших трьох років життя 

(О. Архипова, Ю. Гаркуша, Ю. Герасименко, О. Громова, Ю. Лисичкина, 

О. Манько, О. Приходько, Е. Шереметьева та ін.). Проте проблема ранньої 

допомоги дітям в даний час є надзвичайно актуальною, ще й тому, що частка 

здорових новонароджених протягом останніх років знизилася до 35%. 

Сьогодні до 80% новонароджених є фізіологічно незрілими, близько 70% - 

мають діагностоване перинатальне ураження центральної нервової системи 

(мінімальна мозкова дисфункція, перинатальна енцефалопатія, синдроми 

рухових порушень, гіперзбудливість та ін.) [2]. Надалі, у дітей з різними 

показниками дизонтогенеза, спостерігаються відставання у психофізичному 

та мовленнєвому розвитку. Все це негативно впливає на розвиток мовлення. 

Медичний діагноз - перинатальна енцефалопатія - до кінця першого року 

життя зазвичай знімається, тому що виражених порушень не виявляється. Але 

тривалі спостереження показують, що такі діти у віці 4-5 років мають різні 

мовленнєві порушення. У зв'язку з цим сьогодні створюються і 

впроваджуються в практику нові педагогічні технології раннього виявлення та 

корекції відхилень як сенсомоторного, так і мовленнєвого розвитку дітей. 

Проводиться  консультування батьків з питань раннього розвитку, розроблені 

комплексні системи діагностики для виявлення відхилень і раннього початку 

систематичної корекційної роботи. Однак, існуюча на сьогоднішній день 

система психолого-педагогічної допомоги має серйозні недоліки, які 

проявляються у відсутності наступності і неперервності адекватних заходів. У 

цих умовах абсолютно очевидна необхідність перебудови всієї системи 

психолого-педагогічної допомоги, яка б не лише могла надати корекційно-

розвивальну допомогу дітям з виявленими проблемами розвитку, а й могла 

забезпечити динамічний супровід дітей групи ризику [3]. Незважаючи на 

широке впровадження в Україні широкого спектру різноманітних корекційно-

розвивальних послуг, діти раннього віку, в більшості 9 випадків, не охоплені 
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такою допомогою. Найчастіше вони звертаються у поліклініки, в яких не 

передбачена психолого-педагогічна діагностика і вони пропускають 

найважливіші сенситивні періоди формування психомоторних функцій. Разом 

з тим доведено, що порушення нейрофізіологічних функцій спотворює, але не 

зупиняє процеси розвитку. Формування психіки дитини протікає при цьому в 

аномальних умовах, проте завдяки пластичності дитячої психіки можлива як 

успішна корекція відхилень, так і відносна компенсація навіть найважчих 

уражень нервової системи.  

Своєчасна діагностика і організація адекватної ранньої допомоги або 

педагогічного супроводу дозволить попередити вторинні порушення у дітей.   

Проблему заїкання можна вважати однією з найдавніших в історії 

розвитку вчення про розлади мови. Різне розуміння його сутності зумовлено 

рівнем розвитку науки і позицій, з яких автори підходили і підходять до 

вивчення цього мовного розладу [3]. 

Проблема подолання заїкання відома з давніх часів. Опис даного розладу 

можна зустріти в творах Геродота, Гіппократа, Арістотеля, Плутарха. У наш 

час цією проблемою займалися І. Павлов, В. Гіляровський, Р. Левіна, С. 

Миронова, А. Богомолова, В. Шкловський, Н. Чевельова, Г. Неткачов, Н. 

Самойленко, В.Гринер, М. Хватцев, Н. Власова, Ф. Рау, В. Селіверстов, А. 

Лубенська [4]. 

Останнім часом стає все більш важливим питання корекції заїкання у 

дітей. Розуміння механізмів виникнення заїкання і значення різноманітних 

особливостей його прояву визначають необхідність комплексного підходу до 

його подолання. Більшість фахівців у галузі корекційної педагогіки 

висловлюють думку про необхідність комплексного вивчення та подолання 

цього мовленнєвого порушення. В дослідженнях М.Зеємана, Б. Драпкіна, 

І. Тонконогого, С. Ляпідевського, А. Гусарова, С. Ігнатьєва, К. Мачерет, 

І. Самосюк, Р. Юрова розглядається застосування фізичних вправ та інших 

засобів фізичної реабілітації в корекції заїкання як у дітей, так і у дорослих. 

Під сучасним комплексним підходом до подолання заїкання розуміється 
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лікувально-педагогічний вплив на різні сторони психофізичного стану дитини 

що заїкається різними засобами і різними фахівцями.В даний час вважається 

загальновизнаним, що усувати заїкання потрібно відразу ж, як тільки воно 

виникне. Чим більше часу проходить з моменту початку заїкання, тим частіше 

воно переходить у важкий, стійкий дефект і тягне за собою зміни у психіці 

дитини. Крім того, заїкання позбавляє дитину нормальних умов спілкування і 

часто перешкоджає його успішному навчанню. Тому даний дефект важливо 

усунути ще до навчання дитини у школі. Необхідно впливати на мову дитини 

що заїкається, і на його особистість і моторику в цілому [2]. 

Протягом багатовікової історії вивчення та лікування заїкання дослідники 

висловлювали різні погляди щодо сутності цього мовленнєвого порушення, 

його етіології, методів і прийомів лікування дітей і дорослих, які заїкаються. 

Навіть у наші дні деякі дослідники та фахівці-практики не можуть дійти 

спільного висновку з приводу того, чи є заїкання хворобою або лише 

недоліком мовлення, чи необхідно його «лікувати» або «усувати», де 

доцільніше лікувати тих, хто заїкається, - в медичних закладах або в 

логопедичних кабінетах системи освіти.  

Водночас окремі питання залишились недостатньо дослідженими або 

недослідженими взагалі. Цим пояснюється вибір теми магістерської роботи: 

«Впровадження корекційної роботи із невротипічними порушеннями у 

покращенні розвитку психомовленнєвої діяльності дітей». 

Об’єкт дослідження – особливості корекційної роботи з подолання 

заїкання у дітей. 

Предмет дослідження - сучасні підходи до організації корекційної 

роботи з подолання заїкання у дітей. 

   Мета дослідження - теоретично вивчити та експериментально 

дослідити сучасні підходи до організації корекційної роботи з подолання 

заїкання у дітей. 

 

Завдання дослідження: 
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− На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної 

літератури проаналізувати причини та симптоматику заїкання. 

− Розглянути сучасні підходи до організації корекційної роботи з 

подолання заїкання дітей. 

− Виявити особливості обстеження дітей із заїканням. 

− Апробувати комплексний підхід у подоланні заїкання у дітей. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань  використано 

загальнонаукові методи теоретичного та емпіричного дослідження, які 

взаємодоповнювали один одного і забезпечували можливість комплексного 

пізнання предмету дослідження. Теоретичні методи: аналіз, синтез, абстрагу-

вання, систематизація, порівняння, узагальнення. Емпіричні методи: спостере-

ження (пряме і опосередковане, короткочасне і довготривале, суцільне і вибі-

ркове), бесіда, анкетування, інтерв’ю, аналіз продуктів діяльності. Основним 

методом дослідження був педагогічний експеримент. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі Комунального закладу «Уманський навчально-

реабілітаційний центр Черкаської обласної ради». 

Практичне значення полягає в тому, що результати дослідження 

дозволять вихователям та батькам використовувати набутий досвід для 

корекції  заїкання дітей. 

Апробація результатів дослідження: Результати дослідження 

доповідалися під час проведення круглого столу «Різні можливості – рівні 

права: організація інклюзивного навчання та виховання» (грудень, 2021 р.). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (73 найменування) та додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 77 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДОЛАННЯ ЗАЇКАННЯ У 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

1.1. Сутність та класифікація заїкуватості 

 

Заїкання є одним з найбільш складних і тривалих мовних порушень. Воно 

було відоме ще в глибоку давнину, так як вже у 2-ій книзі П'ятикнижжя 

йдеться про Мойсея, що він «був важкий на мову». Докладніше і детально 

розповідь про Знахарія, який раптово втратив мову і миттєво повернув 

втрачений дар мови, який ми знаходимо в 1 главі Євангелія Луки. У творах 

Геродота, Гіппократа, Арістотеля, Плутарха і Галена приклади розлади мови, 

які, за описом цих вчених повинні бути визнані як заїкання. 

Так, наприклад, відомо, що грецький оратор Демосфен страждав в 

молодості якоюсь вадою мови, яка перешкоджала здійсненню його 

заповітного бажання – стати публічним оратором, що він, вправляючись у 

гучній декламації на березі моря, при чому набирав повний рот каміння, 

настільки позбувся цього зла, що захоплював згодом своїм ораторством 

слухачів. 

Заїкання, подібно до інших хвороб, намагалися витягти усіма можливими 

і неможливими засобами. У 40-х роках ХІХ століття Диффенбахом в Берліні, 

який називав себе хірургом, була запропонована особлива операція для 

лікування заїкання, яка дійсно була проведена на 60 людях із заїканням і 

полягала у вирізанні клиновидного шматка з кореня язика! Так як ця важка і 

небезпечна операція не мала ніякої користі, то французькі та англійські 

хірурги намагалися замінити її іншими операціями, як, наприклад, розрізом 

мовних м'язів, мигдалеподібних залоз і язичка, які виявилися марні [30]. 

В історії розвитку вчення про розлади мови проблема заїкуватості 

вважається однією з найдавніших. Дослідники розуміння сутності заїкуватості 

підходили і підходять до вивчення цього мовного розладу з різних позицій. Це 

насамперед пов'язано з рівнем розвитку науки. 
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Праці з питань заїкуватості зустрічаються вже давно. У давнину в 

заїкуватості переважно вбачалася хвороба (Гіппократ, Аристотель). На рубежі 

17 – 18 ст. вчені намагалися пояснити заїкуватість як наслідок дефекту 

периферичного відділу апарату мови (Санторині, Вутцер, Ерве-де-Шегуан). 

Інші дослідники (Арнот, Шультесс, Беккерель, Ітар, Лі, Діффенбах) 

пов'язували виникнення заїкуватості з утрудненнями у функціонуванні 

органів мови. 

Частина дослідників пов'язувала заїкуватість із порушеннями у перебігу 

психічних процесів (Блюме, Меркель). 

На початку 19 століття ряд французьких дослідників, розглядаючи 

заїкуватість, пояснювали його різними відхиленнями у діяльності 

периферичного та центрального відділів мовного апарату (лікарі Вуазен, 

Справа, Коломба де л'Ізер). 

Професор анатомії Меркель вважав, що заїкуватість походить від 

недосконалості волі людини, яка послаблюючим чином впливає на силу м'язів 

механізму речедвигательного [71]. Деякі дослідники пов'язували заїкуватість 

із порушеннями у перебігу психічних процесів. Наприклад, Блюме вважав, що 

заїкуватість виникає від того, що людина або мислить швидко, так що мовні 

органи не встигають і тому спотикаються, або ж, навпаки, мовні рухи 

«випереджають процес мислення». І тоді через напружене прагнення 

вирівняти цю невідповідність м'язи мовного апарату приходять у 

«судорогоподібний стан» [61, с.3]. 

З кінця 19 століття серед учених склалася думка, що заїкуватість - 

складний психофізичний розлад. На думку А. Гуцман, А. Куссмауль, І. А. 

Сікорського, в основі цього розладу лежать порушення фізіологічного 

характеру, а вторинна ознака мають психологічні недоліки. 

Первинними є психологічні особливості, а фізіологічні прояви при 

заїкуватості - це наслідок цих психологічних недоліків цього вказували вчені 

X. Лагузен, Р. Коен, Р. Каменка, Р. Д. Неткачов. Спроби розглядати 

заїкуватість як невроз очікування, невроз страху, як симптом стану страху 
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робилися більшістю російських дослідників, наприклад, І.А. Сікорський, 

розглядали заїкуватість як функціональний розлад у сфері промови, тобто 

судомний невроз. 

Чільну роль структурі заїкуватості уявленню заїкающихся про власний 

дефект і що з ним «боязливому самопочуттю» відводив у дослідженнях 

Г.Д. Неткачів. 

Сутністю заїкуватості є, на його думку, «боязливе відчуття, уявлення, 

нав'язлива ідея, фобії і весь комплекс емоційних переживань, що пригнічують, 

перед небезпеками в минулому, теперішньому і майбутньому» [49, с.28]. 

Поглибленим клінічним аналізом заїкуватості у дошкільнят займалася Р. М. 

Боскіс, вона писала про труднощі, з якими зустрічаються досліджені нею діти: 

«Вони досить легко називають окремі предмети, що є перед очима, але не 

вміють сформулювати відносини між цими предметами. Вони не можуть 

одночасно підібрати необхідну їм граматичну форму» [12, с.286]. 

Р. Є. Левіна у своїх дослідженнях приходить до висновку про те, що 

«заїкання є розладом мови з переважним порушенням комунікативної її 

функції» [72, с.4]. 

У своїй роботі «Про генезу заїкуватості у дітей у зв'язку з розвитком 

комунікативної функції мови» Р. Є. Левіна пише: «Згідно з цим розумінням 

слід привернути увагу до того факту, що заїкуватість зазвичай посилюється в 

ситуації спілкування (розмова, повідомлення) та слабшає, наприклад, в умовах 

егоцентричного мовлення, зверненого до себе, а не до інших» [38, с.3]. 

Виявила у заїкаються дітей порушення загальної і мовної моторики, 

Б.И.Шостак, відзначала, що крім судом у мовному апараті в дітей із заїканням 

присутні випадки насильницьких рухів у м'язах шиї, рук, спостерігається 

загальне моторне напругу [64]. 

У роки 20 століття вченими Н.М. Асатіані, Б.3. Драпкіним, 

В.Г. Козаковим, Л.І. Білякової, на тлі клінічної картини заїкуватості, 

запропонували критерії, що розмежували невротичні та неврозоподібні 
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розлади, внаслідок чого намітилася тенденція до розмежування заїкуватості на 

невротичну та неврозоподібну форми. 

Нині визнано такі теоретичні погляди на проблему заїкуватості. 

Патофізіологічна теорія заїкуватості. 

В основі цієї теорії лежить вчення І. П. Павлова про фізіологію вищої 

нервової діяльності, про неврози. Послідовники теорії С.С.Ляпідевський, М.Є. 

Хватцев, Н.І.Жінкін розглядають механізм заїкуватості як функціональний 

розлад, логоневроз і визначають, що заїкання є порушенням темпу, ритму та 

плавності мовлення, викликане судомним станом м'язів мовного апарату. 

Патогенетична теорія заїкуватості. 

Прибічники патогенетичної теорії (Л.І.Бєлякова, Е.В.Оганесян) 

розглядають заїкуватість як фізіологічний дефект або дефіцит, що має 

органічну основу (порушення голосоутворення, слогоутворення, органічне 

ураження центральної нервової системи). 

Психологічна теорія заїкуватості. 

На думку авторів психологічної теорії (Р.Е.Левіна, С.А. Миронова, 

Н.А.Чевельова, А.В. Ястребова), заїкуватість - це розлад комунікативної 

функції мови внаслідок труднощів підбору та структурування мовного 

матеріалу. 

Представники всіх цих теорій визнають, що існує необхідність 

комплексного підходу до проблеми заїкуватості, але в основному цей підхід 

обмежується медичними та педагогічними засобами. 

Вчені - сучасники визначають заїкуватість як порушення темпу і ритму, і 

навіть плавності мовлення, викликане судомами м'язів мовного апарату. 

Початок цього розладу промови збігається з періодом інтенсивного 

формування мовної функції у дитини. У цей період мова є дуже вразливою та 

ранимою областю найвищої нервової діяльності дитини. У зв'язку з цим 

деякими авторами воно називається еволюційним заїканням (Ю.А. 

Флоренська) або заїканням розвитку (М. Совак) [61]. У більшості існуючих 
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класифікацій враховуються загальні закономірності заїкуватості дітей 

дошкільного та шкільного віку 

Усі заїкаються розділені за етіологічною ознакою, з урахуванням 

клінічної картини порушення, на 4 групи (A. Affister): заїкання, що 

супроводжується аномаліями у структурі чи функції органів, що у промови; 

пов'язане з лівістю; з наслідування; що супроводжується емоційною 

нестійкістю та емоційними розладами: логофобіями, почуттям 

неповноцінності. 

О.С. Нікітіна та М.Ф. Брунс класифікували заїкуватість за анатомо-

фізіологічною ознакою. Вони виділили 2 групи дітей: 

- діти з палідарним синдромом - відзначаються психофізична 

загальмованість, скутість, особистісні порушення, порушення контакту з 

оточуючими; діти стають похмурими, не беруть участь у іграх; 

- Діти зі стираним синдромом - їм притаманна психофізична 

загальмованість, нервово-психічні порушення. Діти рухливі, непосидючі, 

заїканням не тяжіють, легко вступають у контакт [30]. 

Класифікація заїкуватості за клінічною ознакою представлена у працях 

В.С. Кочергіна, Н.А. Власової [30]. 

В.С. Кочергіна виділяє: 

- дітей, у яких наслідком заїкуватості стала неврівноваженість поведінки; 

- дітей, у яких неврівноважена поведінка відзначається з дитинства і є 

індивідуальною особливістю їхньої особистості, а розвиток заїкуватості 

сприяє посиленню їхньої неврівноваженості; 

- дітей із підвищеною збудливістю, в анамнезі яких є несприятливі умови 

внутрішньоутробного розвитку, родові травми, соматичні захворювання, 

гострі та хронічні інфекції, серцево-судинні захворювання, ендокринні 

розлади; 

- дітей, у яких до заїкуватості були ознаки важкого неврозу, схильність до 

істеричних реакцій. 
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Н.А. Власова запропонувала класифікацію, у якій враховувала форму 

заїкуватості (тонічну чи клоническую). У цій класифікації вона також звертала 

увагу на етіологічні фактори, вторинні психічні симптоми та рівень успішності 

логопедичного впливу. 

Диференціювати заїкуватість на невротичне, неврозоподібне та змішане 

запропонували вчені М.І.Буянов та Б.З.Драпкін [14]. 

Заїкуватість, що розвиваються на тлі вже раніше неврозу, що була у 

дитини, називається невротичним.Ще до виникнення заїкуватості у таких 

дітей відзначається підвищена вразливість, емоційна нестійкість, порушення 

сну, апетиту. Однією з основних причин заїкуватості в цьому випадку є 

психічна травма. Потім таке заїкуватість зазвичай «обростає» психічними 

симптомами - з'являються фобії, хитрощі, різні переживання через наявний 

дефект. Заїкуватість протікає хвилеподібно, змінюючись ослабленнями та 

посиленнями симптомів. 

Відмінною особливістю невротичного заїкуватості є те, що при ньому не 

виявляється ознак органічного ураження головного мозку, не відзначається 

також вираженої патології у перебігу вагітності та пологів у матері, відхилень 

у розвитку дитини (у ранньому, загальному та мовному розвитку) [50]. 

Неврозоподібне заїкуватість, подібно до невротичного лише за своїми 

зовнішніми проявами, але в основі його зовсім інші причини. Під час 

проведення спеціальних досліджень в дітей віком, у разі, виявляються ознаки 

поразки мозку. Про це свідчить ускладнений медичний анамнез. 

Розвивається неврозоподібне заїкуватість поступово і без видимого 

зв'язку з будь-якими зовнішніми обставинами. Значно менше, ніж при 

невротичному заїкуватості, виражені психічні симптоми, вони, до того ж, 

немає прямого зв'язку з певними ситуаціями мовного спілкування. 

Неврозоподібне заїкуватість долається значно складніше, ніж невротичне[50]. 

Особливості мовного розвитку дітей із заїканням впливають формування 

всіх психічних процесів, цим гармонійний розвиток дитині.Заїкуватість - не 

тільки складний мовний розлад, а й насамперед захворювання нервової 



15 
 

системи. У заїкаючого дошкільника порушено всю структуру його особистості 

[43]. 

Багато дослідників відзначають зміни особи заїкаються у зв'язку з 

мовними порушеннями. 

І. К. Хмелевський розглянув такі особливості характеру заїкаючих, як 

підвищена чутливість, недовірливість. Він зазначав, що вони можуть бути і 

вродженими та набутими внаслідок заїкуватості. 

Заїкання, що розвилося, підтримується переживаннями, які зазвичай 

характеризуються як страх, тривога, тривожне очікування, нав'язливі ідеї [37]. 

На думку І.А. Сікорського, початок заїкуватості припадає на ранній 

період розвитку дитини, саме коли становлення мови у дітей ще не 

закінчилося, у зв'язку з цим учений першим назвав заїкуватість дитячою 

хворобою. 

Даючи характеристику дітям, що заїкалися, він розділив їх на дві групи: 

1 група – діти, які почали заїкатися «раптово та бурхливо» внаслідок 

гострої психічної травми. Дітям цієї групи характерні: передчасне розвиток 

промови, великий, що не відповідає віку словниковий запас, правильне 

синтаксичне оформлення висловлюваної думки; 

2 група – діти, які почали заїкатися внаслідок травми черепа, інфекційних 

захворювань. Вони відрізняються пізнім розвитком мови та уповільненим 

поступовим початком заїкуватості [41]. 

Л. І. Білякова, Є.А. Дьякова характеризують дітей, що заїкаються, 

залежно від форми мовної патології. Дослідники виділяють дві клінічні форми 

заїкуватості – невротичну та неврозоподібну, які мають власну симптоматику 

та особливості психолого-педагогічного розвитку дітей [9]. 

Діти з неврозоподібним та невротичним заїканням мають низку 

психолого-педагогічних особливостей, що ускладнюють їх соціальну 

адаптацію та потребують цілеспрямованої корекції наявних порушень. 

Невротична форма заїкуватості. 
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У дітей з такою формою заїкуватості відсутні дані про наявність у них 

внутрішньоутробної гіпоксії або пологових травм. Захворювання виникає 

раптово, як правило, віком від 2 до 6 років [9].Поштовхом до розвитку 

заїкуватості зазвичай служить психічна травма (гострий чи хронічний стрес). 

Відразу після психічної травми дитина перестає говорити на якийсь час 

(мутизм). При цьому у нього на обличчі є вираз страху. 

Потім, коли дитина починає знову говорити, то вже заїкається. Малюк 

стає дратівливим і плаксивим, погано спить, боїться розмовляти [9]. 

Раннє активне запровадження другої мови спілкування (1,5-2,5 року). 

При введенні другої мови спілкування дитина отримує психічну напругу, 

оскільки зростає навантаження на мовний апарат. Тоді як деякі діти через 

вікові особливості недостатньо оволоділи своєю рідною мовою[9]. 

Тобто захворювання має функціональний характер, а мозкові структури 

не уражаються. Тому ця форма заїкуватості краще піддається лікуванню. 

Спочатку такі діти боязкі, вразливі, тривожні, уразливі, дратівливі, 

плаксиві, бояться темряви, не залишаються в кімнаті без дорослих, важко 

звикають до нової обстановки, погано сплять. Також у них швидко змінюється 

настрій, причому частіше – у бік зниження. 

Психічне, фізичний та руховий розвиток у дітей відповідає віку. Проте 

становлення промови вони відбувається трохи раніше: перші слова 

з'являються до 10 місяців життя, фразова мова - до 16-18 місяців. Через 2-3 

місяці після початку фразового мовлення діти вже будують складні речення та 

мовні конструкції. 

Темп промови прискорений: діти «захлинаються», не домовляються до 

закінчення слів, пропускають прийменники та слова. Крім того, мова іноді 

змащена. 

Тонка моторика розвинена за віком.Жестам, міміці та пантоміміці 

характерне емоційне забарвлення. Для цих дітей характерне недоведення 

елементів руху остаточно, підвищена стомлюваність, деяка млявість[9]. 
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Якщо дитина перебувати у стані емоційного комфорту, то в процесі гри 

або наодинці з собою мова у таких дітей може бути вільна від судомних 

запинок. Заїкуватість у дошкільному віці поки що не надає помітного впливу 

на соціальну поведінку дітей, і контакти з ровесниками та дорослими 

залишаються для них практично вільними. 

Динаміка порушення мови при невротичній формі заїкуватості 

характеризується рецидивуючим перебігом, часом мова стає плавною, судомні 

запинки повністю відсутні, але при найменшому емоційному напрузі, 

соматичному захворюванні або втомі заїкання з'являється знову. При 

сприятливому перебігу виразність заїкуватості немає важкої. Зміна 

навколишнього оточення на краще, загальне оздоровлення організму дитини, 

адекватні лікувально-педагогічні заходи сприяють швидкій зворотній 

динаміці мовного порушення. 

Заїкуватість може набувати хронічний перебіг, у якому повних і тривалих 

ремісій не спостерігається, і мовне порушення стає важчим. У дітей у 6-7 років 

може спостерігатися ситуаційна залежність у прояві частоти та тяжкості 

судомних запинок, зниження мовної активності у новій обстановці. А в 11-12 

років у дітей різко змінюється поведінка: вони замикаються у собі. Оскільки 

чудово усвідомлюють свій дефект і бояться справити несприятливе враження 

на співрозмовника. 

Діти розвивається логофобія - страх розмови з нав'язливим очікуванням 

виникнення мовних невдач.Тобто утворюється порочне коло: судомні 

замикання в мові призводять до виникнення негативних емоцій, а вони, у свою 

чергу, - до посилення заїкуватості [61]. 

Неврозоподібна форма заїкуватості. 

У дітей, що заїкаються, з медичного анамнезу з'ясовується, що мама 

перенесла важкий токсикоз під час вагітності, була загроза викидня, асфіксія 

(задуха), або травма під час пологів і так далі. Тобто у дитини є органічна 

поразка головного мозку (дистрофічні зміни в клітинах головного мозку), тому 

ця форма заїкуватості лікуванню піддається важче [9]. 
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У дітей з неврозоподібною формою заїкуватість починається приблизно 

у віці 3-4 років без видимих на те причин, наростаючи поступово. Початок, 

зазвичай, збігається з формуванням фразової промови. 

Діти починають додавати зайві фрази та слова, що не несуть смислове 

навантаження (емболофразія): «а», «е», «ну» та інші. 

Темп мови або прискорений, або сповільнений, є різке порушення 

дихання під час мови: слова вимовляються в момент вдиху або в кінці повного 

видиху. 

При логопедичному обстеженні виявляється зазвичай нормальну будову 

мовного апарату. Всі рухи органів артикуляції характеризуються деякою 

обмеженістю, спостерігається недостатня рухливість мови та губ, погана 

координація рухів артикуляторів, утруднений пошук артикуляторних поз. 

Нерідко є порушення тонусу м'язів язика, його "занепокоєння", 

недиференційованість кінчика. Досить часто у дітей з неврозоподібною 

формою заїкуватості реєструється підвищена салівація у процесі промови, а й 

у спокої [61]. Для неврозоподібної форми заїкуватості прояви дефекту мови не 

залежать від зовнішніх факторів (наприклад, емоційної напруги). Мовленнєва 

поведінка дітей у різних умовах спілкування характеризується тим, що мовні 

запинки у тому промови виявляються у будь-якій обстановці, як віч-на-віч із 

собою, і у обществе[9]. 

У промови дітей є порушення вимови багатьох звуків, повільне 

накопичення словника, пізнє та неповне освоєння граматичного ладу. 

При обстеженні моторики у таких дітей привертає увагу патологія 

моторних функцій, виражена різною мірою. Під час навчання таким дітям 

необхідні наочні зразки, оскільки словесної інструкції мало[9]. 

Під час обстеження з'ясовується, що з дітей є органічне поразка мозку 

залишкового характеру. Тому нерідко у них знижено пам'ять і працездатність, 

вони швидко втомлюються і страждають від головного болю, також у них є 

дефіцит уваги та гіперактивність. 
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Психічний стан цієї категорії дітей характеризується підвищеною 

збудливістю, вибуховістю, в одних випадках, і млявістю, пасивність – в інших. 

Увага – нестійка, немає стійкого інтересу до гри, відзначається зниження 

пізнавальної активності. 

У дітей цієї групи відзначається підвищена виснаженість при 

інтелектуальному та фізичному навантаженні. Їхня увага нестійка, вони 

швидко відволікаються. Діти метушливі, важко підпорядковуються 

дисциплінарним вимогам, можуть бути дратівливими і запальними. 

Психоневрологічне стан таких дітей розцінюється як церебрастенічний 

синдром. 

Заїкуватість починає впливати на характер комунікабельності дітей. 

Незважаючи на те, що серед дітей 5-7 років більшість легко вступає в 

спілкування з однолітками та дорослими, виділяються діти з нестійкими 

формами спілкування та діти з негативною та аутистичною поведінкою. 

Діти з нестійкою комунікабельністю спочатку охоче вступають у контакт, 

виявляють інтерес до завдання та діяльності, але потім виявляють пасивність, 

байдужість, неуважність до прохань дорослого виконати те чи інше 

завдання.Діти з негативним ставленням до співрозмовника замкнуті, 

сором'язливі, іноді з агресивними рисами у поведінці. 

Необхідність виконати прохання, завдання, особливо у новій обстановці, 

викликає вони реакції невротичного характеру. Діти ніби не потребують 

колективу однолітків чи дорослого. Спілкування має суворо виборчий 

характер. Залучення дітей у колективну діяльність зустрічає пасивний чи 

активний опір із боку. 

Характерна для дітей дошкільного віку якість - наслідуваність - у 

більшості дітей, що заїкуються, розвинене недостатньо. 

Приблизно у третини дітей характер і рівень наслідуваності є такими ж, 

як і у однолітків, що нормально говорять. В інших заїкаються можна назвати 

чотири ступеня сформованості наслідуваності: повне наслідування, неповне, 

творче, відмовитися від наслідування [18]. 
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Диференційований підхід до заїкаючих, залежно від наявності у них 

різного ступеня фіксованості на своєму дефекті, був розроблений 

В.І. Селіверстовим [61, с.33-47]. 

На підставі психолого-педагогічних характеристик було виділено три 

групи заїкаючих: з нульовим, помірним та вираженим ступенем фіксованості 

на дефекті: 

1 група. Діти не відчувають утисків від свідомості своєї неповноцінної 

мови або навіть не помічають її. Вони охоче вступають у контакт з 

однолітками та дорослими, знайомими та незнайомими. У них відсутні 

елементи уразливості та стиснення за свою неправильну мову. 

2 група. Діти відчувають неприємні переживання у зв'язку із заїканням, 

приховують його, компенсують манеру мовного спілкування за допомогою 

хитрощів.Але все ж таки у дітей немає почуття власної неповноцінності. 

3 група. Діти з постійною нав'язливою фіксованістю на своєму мовному 

недоліку [61, с.33-47]. 

Вивчення у дітей дошкільного віку симптомокомплексу заїкуватості, 

деяких психофізичних особливостей їх онтогенезу дозволяє виділити чотири 

клінічні групи дітей [18]. 

1 група - діти переважно з клонічним або клоно-тонічним заїканням 

середнього та важкого ступенів. Збудливі, галасливі, товариські - визнані 

лідери у різних видах діяльності, зокрема ігровий. 

Їм властиве вміння користуватися промовою у будь-яких ситуаціях 

спілкування. Мовний дефект вони заповнюють великою рухової активністю, 

наполегливо і активно підпорядковують собі однолітків. 

1 група - діти із заїканням клонічної форми легкого та середнього 

ступенів. Комунікабельні, дисципліновані, зібрані у поведінці, активні 

учасники ігор, вони позбавлені організаторських здібностей, хоч і охоче 

вступають у спільні ігри. У процесі колективної ігрової діяльності вони 

виробляються організаторські навички. 
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3 група - діти з тонічним або клоно-тонічним заїканням легкого та 

середнього ступенів. Малотовариські, які не вміють грати самостійно, в 

колективних іграх вони майже не беруть участь, а лише зрідка - у загальній 

підготовці до гри. Відрізняються нерішучістю, недостатньою 

комунікабельністю, вираженою загальмованістю, пасивною підпорядковістю. 

4 група - діти переважно з тонічним заїканням важкого або середнього 

ступенів, що значною мірою вплинули на їхнє мовлення і поведінку. 

Вони мовчазні, сором'язливі, іноді боязкі, загальмовані, воліють грати на 

самоті, рідше – удвох. Вони виражені оборонні реакції, вони швидко 

втомлюються і схильні до негативним проявам [18]. 

Неправильна мова заїкаючих та особливості їхньої поведінки 

позначаються на розвитку ігрової діяльності дошкільнят.Вони частіше 

виступають у ролі глядачів чи беруть він підлеглі ролі, відмовляються від ігор 

з однолітками. Іноді, навпаки, в іграх проявляються підвищена фантазія, 

резонерство, не критичність до своєї поведінки. Почуття власної 

неповноцінності може породжувати неправильне ставлення дитини, що 

заїкається, до колективу однолітків, позбавляє його радісного настрою. 

Недостатньо розвинена мова, можливі порушення рухів ускладнюють 

повноправну участь дітей, що заїкаються, в іграх, сприяють фіксації на своєму 

дефекті [61]. 

В цілому, для заїкаються дошкільнят показові несформованість ігрових 

умінь і навички колективного спілкування, зниження активності, бідність 

ігрових задумів. Ці особливості зумовлюють недорозвинення суспільної 

поведінки дітей, що заїкуються [41]. 

Таким чином, заїкуватість тісно взаємопов'язане з психофізичним станом 

дошкільника (особливо з емоційно-вольовою сферою), з його особистістю в 

цілому, з його відносинами та установками на оточення. Це визначає 

необхідність здійснення психолого-педагогічного підходу у вивченні та 

корекції заїкуватості у дошкільнят. 
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1.2.  Причини заїкуватості у дошкільнят 

 

У 20 столітті склалося три основні теоретичні напрями у розумінні 

механізмів заїкуватості. 

1. Заїкуватість як спастичний невроз координації, що походить від 

дратівливої слабкості мовних центрів (апарат складових координацій). Це 

було сформульовано у працях Р. Гутцмана, І. А. Куссмауля, І.А. Сікорського. 

І. А. Сікорський першим зробив припущення про причини заїкуватості.У 

1889 році в Санкт-Петербурзі вийшла його книга «Про заїкуватість», в ній 

учений довів, що заїкання виникає ще в дитячому віці, коли дитина тільки 

вчиться говорити, а також пов'язала заїкання зі спадковістю та особливостями 

нервової системи. 

Одним із досягнень І. А. Сікорського в цьому питанні була гіпотеза, що 

заїкуватість - особлива форма неврозу. 

2. Заїкуватість як асоціативне порушення психологічного характеру. 

Прибічники теорії А. Лібман, Г. Д. Неткачов, Ю. А. Флоренська. 

Г.Д. Неткачів, Ю.А. Флоренська розглядали заїкуватість - як асоціативне 

порушення психологічного характеру, коріння якого найчастіше сягає 

дитинства. 

3. Заїкуватість як підсвідоме прояв, що розвивається грунті психічних 

травм, різних конфліктів із довкіллям. Прибічники теорії А. Адлер, Шнейдер. 

А. Адлер, Шнейдер вважали, що заїкуватість - це підсвідоме прояв, що у 

результаті психічних травм і конфліктів із довкіллям. Прибічники цієї теорії 

вважали, що у заїкуватості, з одного боку, проявляється бажання індивіда 

уникнути будь-якої можливості зіткнення з оточуючими, з другого - порушити 

співчуття оточуючих у вигляді такого демонстративного страждання. 

До 30-х років і наступні 50-60-ті роки 20 століття механізм заїкуватості 

стали розглядати, спираючись на вчення І. П. Павлова про вищу нервову 

діяльність людини і, зокрема, про механізм неврозу. При цьому одні 

дослідники розглядали заїкуватість як симптом неврозу (Ю. А. Флоренська, 
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Ю. А. Поворинський), інші – як особливу його форму (В. А. Гіляровський, М. 

Є. Хватцев, І. П. Тяпугін, М. А.). С. Лебединський, С. С. Ляпідевський, А. І. 

Поварнін, Н. І. Жінкін, В. С. Кочергіна). Але в обох випадках ці різноманітні 

та складні механізми розвитку заїкуватості ідентичні механізмам розвитку 

неврозів взагалі. 

В.С.Кочергіна, вивчаючи заїкаються дошкільнят, дійшла висновку, що 

заїкуватість, як і інші неврози, виникає внаслідок різних причин, що 

викликають перенапругу процесів збудження та гальмування та утворення 

«патологічного умовного рефлексу». На підставі зроблених спостережень 

автор зазначає, що «заїкуватість – це не симптом і не синдром, а захворювання 

центральної нервової системи в цілому» [61, с.24]. 

Розглядаючи механізм і сутність заїкуватості у ранньому дитячому віці, 

М. І. Пайкін, бачив у ньому «патологічний комбінаційний рефлекс, що 

виховується навколишнім середовищем на основі ранніх мовних 

автоматизмів» [8, с.273-275]. До раннім мовним автоматизмам вчений 

відносив характерне для періоду початкового голосоутворення і белькотіння 

дитини повторення одних і тих самих або подібних звуків і складових структур 

[8, с.273-275]. 

М. І. Жінкін, вітчизняного психолога, мав своє бачення механізму 

заїкуватості, він розглядав заїкуватість як розлад саморегулювання мови і 

вказував, що «чим більше зростає побоювання за результат мовлення і чим 

більшою мірою вимова оцінюється слухом як дефектне, тим сильніше 

порушується мовленнєва саморегулювання. . Цей стан через кілька повторень 

перетворюється на патологічний умовний рефлекс і виникає дедалі частіше, 

тепер перед початком промови. Процес стає циркулярним, оскільки дефект 

прийому посилює дефект на виході» [28, с. 345]. 

У цілому нині М. І. Жінкін вважає, що у основі заїкуватості лежить 

загальний невроз, найбільш чітко виявляється у промови [28].На підставі 

існуючих уявлень про етіологію заїкуватості вченими виділено дві групи 

причин: сприятливі та виробляючі. 
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Сприяти розвитку заїкуватості і безпосередньо викликати його можуть і 

етіологічні фактори [46, с.11-24]. 

Розглянемо причини виникнення заїкуватості [45]: 

1. Загальна схильність до заїкуватості, зумовлена розвитком дитини: 

вікові особливості діяльності мозку; прискорений розвиток мови; соціальних 

умов у розвитку промови. 

2. Індивідуальна схильність дитини до заїкуватості: конституційної 

схильності; ураження головного мозку у ранньому дитячому віці; аномальні 

риси характеру; спадкові фактори; функціональні асиметрії мозку; соматична 

ослабленість та інфекційні захворювання. 

3. Соціальні фактори, що сприяють виникненню заїкуватості: вплив 

навколишнього середовища на дитину; вплив хронічних конфліктних 

переживань; неправильне виховання. 

4. Психогенні фактори, що викликають заїкуватість. 

5. Гострі тяжкі психічні травми. 

Багато авторів вказують на особливості фізичного здоров'я та стан 

нервової системи заїкаючих. Так вчені Митринович-Моджеєвська А.. 

Ляпідевський С. С., Баранова В. П., Зеєман М., Совак М., Кочергіна В. С. 

вказують на функціональні зміни в центральній нервовій системі заїкаючих, 

присутність вегетативних порушень. 

Заїкання визначається як специфічна форма порушення мовлення, при 

якому відбувається пролонгація (подовження) або часте повторення складів, 

звуків або слів. Заїкання, симптоми якого також можуть супроводжуватися 

нерішучістю мови або частими в ній зупинками, стає причиною розриву її 

ритмічної течії. 

Серед найголовніших симптомів заїкання у дітей виділяють: 

1. Судоми артикуляційних м’язів з’являються на початку розмови або 

впродовж неї, а це викликає паузу або, навпаки, неодноразовий повтор певних 

звуків. 
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2. Дихання поверхневе, грудне, ритм відсутній. Дитина починає розмову 

на вдиху. 

3. Неконтрольовані рухи під час спілкування:підморгування, надування 

ніздрів, смикання м’язів обличчя. 

4. Іноді діти намагаються приховати заїкання, тому в «потрібні» моменти 

посміхаються, позіхають або кашляють. 

Заїкання у дітей найчастіше «переплетено» з загальними порушеннями 

здоров’я (тахікардія, підвищене потовиділення, поява рум’янцю або, навпаки, 

блідості шкіри, перепади артеріального тиску). 

Виникненню заїкання сприяє неузгоджена робота органів, які беруть 

участь у процесі утворення мови - м’язів, голосових зв’язок, дихання. Якщо в 

органах артикуляційного апарату - гортані, губах, язиці, виникають судоми, то 

внаслідок цього порушується ритм і плавність мови. 

У хлопчиків є схильність до заїкання у 3-4 рази більше порівняно з 

дівчатками. Причиною цього є менша емоційна стійкість чоловічої половини 

людства до зовнішніх факторів [8]. 

Причинами заїкання можуть бути несподівані сильні нервово-емоційні 

потрясіння - страх, стрес. Патологія може з’явитися при наявності схильності 

до недугу, тобто на тлі певних особливостей нервової системи дитини. В 

якості одного з таких факторів виступає ураження нервової системи 

органічного типу, яке може виникнути через родову травму, патології при 

вагітності та пологах, частих хвороб в перші роки життя. Часто заїкання 

спостерігається у боязких, невпевнених, сором’язливих, тривожних дітей, у 

яких є схильність до поглибленого самоаналізу. 

Також причиною розвитку заїкання у дитини може бути незрілість 

психічних процесів. До характерних рис таких дітей відноситься 

безтурботність, легковажність, «дитячість» реакцій і суджень, наївність. 

Причиною виникнення заїкання у дитини може бути наслідування, коли 

мова дорослої людини з подібним недоліком накладає на мовлення дитини 

суттєвий негативний відбиток. Види заїкання у дітей поділяються, виходячи з 
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причин, що викликали заїкання. Вони можуть носити фізіологічний, 

психологічний і соціальний характер. 

Фізіологічне заїкання виникає на тлі перенесених захворювань з 

енцефалітичними ускладненнями, внутрішньоутробних, родових травм, часто 

з асфіксією, органічних порушень підкоркових відділів мозку, що 

відповідають за рухи, перевтоми або виснаження нервової системи. 

Психічне заїкання виникає через одномоментні чи короткочасні психічні 

травми (страху, переляку); психічні травми тривалої дії, викликані 

неправильним вихованням в сім’ї; хронічні конфліктні переживання; тривалі 

негативні емоції; важкі психічні травми, стреси, викликають афективну 

реакцію; виправлення ліворукості. 

Соціальними причинами розвитку заїкання може бути проведення 

недостатньої роботи батьків над формуванням мовлення дитини, 

перевантаження дитини мовним матеріалом, надмірна суворість, одночасне 

навчання різним мовам, наслідування мовлення близьких що заїкаються [14]. 

Встановлення ступеня заїкання у дітей відбувається в залежності від 

тривалості та інтенсивності судом м’язів мовленнєвого апарату, з урахуванням 

супутніх заїканнюпатологій. Виділяється 3 ступені важкості захворювання:  

легкий;  середній;  важкий. 

Для легкого ступеня заїкання характерні незначні запинки в спонтанному 

зв’язному мовленні, які практично не заважають спілкуванню. 

При середньому ступені заїкання трапляються запинки в діалогічному або 

монологічному мовленні, які досить помітні і нерідко малюк не може сказати 

фразу до кінця. При цьому ступені заїкання спілкування можливе, хоча воно 

утруднене. 

Для важкогоступеня заїкання характерна наявність запинок у всіх формах 

вимови. При цьому спілкування стає практично неможливим. Крім цього, з 

плином часу до заїкання починають додаватися інші патології, наприклад, 

емболофразія, логофобія, супутні рухи та ін. 

Класифікація заїкання у дітей. 
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В залежності від патогенезу: 

-невротичний (логоневроз); 

- неврозоподібний. 

В залежності від сталості: 

- хвилеподібний – коли час від часу змінюється інтенсивність; 

-  постійне; 

- з рецидивами – погіршення настає періодично, в решту часу дитина 

здорова. 

В залежності від виду судом: 

− тонічне – зумовлене гіпертонусом м’язів (щік, язика і губ), через 

якого і відбувається пауза; 

− клонічне – пояснюється повторним скороченням артикуляційних 

м’язів, що змушує дитину вимовляти склад або звук кілька разів поспіль; 

− Клонічно-тонічне (з переважанням пауз в мові); 

− тоніко-клонічні (з переважанням повторів); 

− голосове (зазвичай під час вимови голосних звуків); 

− артикуляційне; 

− дихальне (в середині вимови дитина може різко вдихнути або 

видихнути); 

− змішане (схрещування попередніх 3-х видів судом) [11]. 

Логоневроз або невротичне заїкання – це заїкання, при якому у дитини 

практично відсутні яскраво виражені порушення з боку неврології. 

Дослідження головного мозку не виявляють значущих відхилень у його 

функціонуванні. Мовнийта моторний розвиток – нормальний або ранній. При 

логоневрозі малюк може зовсім не заїкатися в спокійній обстановці, але, в 

тому випадку, якщо він починає хвилюватися, заїкання посилюється. Часто 

спостерігається прояви логофобії (боязні говорити). Всі ці симптоми дуже 

схожі на прояви неврозу. Тому такий вид заїкання і стали називати 
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логоневрозом. Невротичному заїканні властива сезонність. Як і у всіх 

хронічних захворювань, загострення, часто, трапляються восени і навесні. 

Найчастіше заїкання дає про себе знати в період активного становлення 

мови, а саме в 2-3 роки. У віці ж 4-6 років, коли у дитини розвивається фразова 

мова, розширюється кругозір і, відповідно, збагачується словниковий запас, у 

деяких діток артикуляційний апарат і головний мозок піддаються 

підвищеному навантаженні, до якої вони, по суті, ще не готові. І досить, так 

би мовити, іскри, щоб вся система дала збій. У ролі іскри тут може виступити 

будь-яке сильне переживання або стрес. 

Короткочасне заїкання в період активного формування мислення 

спостерігається у 4% дітей у віці від 2 до 4 років. Його так і називають - 

«заїкання розвитку». У 1% дітей заїкання стійке. І пов'язане воно, зазвичай, з 

психологічними факторами. 

Неврозоподібне заїкання – це, звичайно, наслідок вираженої 

неврологічної патології. У таких діток спостерігається порушення моторики, 

що відбивається і у артикуляції. Вони пізно починають говорити. Характер 

заїкання у них не змінюється, в залежності від емоційного стану, зміни 

ситуацій або сезонів. Органічне заїкання часто супроводжується нервовими 

тіками, нав'язливими рухами і вираженим судомним мовленням. Методики 

лікування неврозоподібного заїкання включають в себе не тільки комплекс 

терапевтичних заходів щодо корекції заїкання, але і заходи по боротьбі з 

патологією, що стала його причиною. 

Органічне заїкання проявляється, як правило, у дітей на 3-4 році життя. 

Воно посилюється поступово. На відміну від логоневрозу, характеризується 

постійністю симтоматики. Дітки з неврозоподібним заїканням неспокійні, 

непосидючі і метушливі. Вони відрізняються моторною незграбністю і 

поганою координацією рухів. У них спостерігається порушення вимови 

багатьох букв. Складнощі з фонематичним слухом, та й з музичним теж. Знову 

ж таки, як і в випадку з логоневрозом, тут чітко простежується причинно-
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наслідковий зв'язок між спадковістю, важкої вагітністю та пологами і 

виникненням захворювання [21]. 

Розглянемо основні ознаки заїкання. Так, при клонічному заїканні 

відбувається переривання вимови, які проявляються у формі повторення 

окремих звуків і складів (також це можуть бути і цілі фрази). Відбувається і 

неприродне специфічне розтягування звуків. Зокрема повторення звуків і 

складів при клонічному заїканні супроводжується їх повторами в такій формі: 

«м-м-м-м-муха», «па-па-па-па-пакет». Якщо мова йде про тонічне заїкання, то 

тут у вимові найчастіше відзначаються паузи, що відбуваються в такій формі: 

«г...лобус». 

Крім цього, заїкання практично у всіх випадках супроводжують такі 

емоції як напруженість, страх, тривожність, які виникають на тлі необхідності 

вимови. Додатково можуть приєднуватися неприродні рухи, тіки, можливо 

блазнювання – такими способами люди з заїканням намагаються впоратися з 

цим порушенням. 

У багатьох випадках заїкання супроводжується розвитком у дітей 

відповідного типу фобій. Це, зокрема, може бути соціофобія, яка 

безпосереднім чином пов'язана зі страхом необхідності перед вимовою. Не 

виключаються й випадки виникнення у них стану як хікікоморі (відмова від 

соціального життя при прагненні до жорсткої форми усамітнення та 

самоізоляції). Причини та фактори, які до цього спонукають, можуть у різних 

випадках мати різний характер. 

Захворювання визначає чотири фази, під які у відповідному порядку 

потрапляють конкретні вікові категорії. 

1 фаза. В даному випадку під неї потрапляють діти групи дошкільного 

віку. Заїкання у них проявляється у формі окремих епізодів, які, у свою чергу, 

поєднуються з періодами, у межах яких їх мова цілком нормальна. 

Відзначається заїкання при схвильованому стані дитини, а також при 

актуальному для нього стані засмучення, можливий прояв розладів у 
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ситуаціях, при яких необхідно багато говорити. Період дошкільного віку 

визначає можливість настання одужання. 

2 фаза. Ця фаза проявляється у дітей в початковій школі, причому 

заїкання тут є хронічним, нормальна мова з'являється у рамках коротких за 

тривалістю періодів. Усвідомлюючи наявний за ними недолік, діти вкрай 

болісно реагують на його наявність в цілому. У даній фазі заїкання припадає 

на вимову основних частин мови, таких як іменники, прислівники, дієслова, 

прикметники. 

3 фаза. Період цієї фази припадає на вікову групу з 9 років до досягнення 

підліткового віку. Прояв заїкання або його посилення зазначається у 

визначеного типу ситуаціях (здійснення покупок, відповідь біля дошки, 

телефонні розмови тощо). Деякі варіанти звуків, слів і поєднань можуть бути 

для них особливо важкими до відтворення. 

4 фаза. В даному випадку розглядається заїкання у рамках пізнього 

підліткового віку та заїкання у дорослих. Типовою формою недопущення 

заїкання стає підміна певних слів, також часто цей результат досягається за 

рахунок багатослів'я. У цьому випадку, як і в інших, пацієнти прагнуть 

уникнути будь-яких ситуацій, які передбачають необхідність в мовному 

спілкуванні і, відповідно, можуть стати причиною незручностей для них, 

пов'язаних із заїканням [25]. 

 

1.3. Комплексні системи корекційної роботи для дітей із заїканням 

 

Становлення сучасного комплексного підходу до подолання заїкання 

передувала попередня розробка ряду різних методів і шляхів подолання. 

Опираючись на матеріалістичне навчання вітчизняних фізіологів – 

І. Сєченова, І. Павлова та їхні прихильників, вчені та спеціалісти-практики 

подолали тенденційність,раніше розроблених прийомів усунення заїкання, 

відібрали з них все найкраще, раціональне і визначили сучасний комплексний 

підхід до подолання заїкання. В. Гіляровський, М. Серебровська, Ю. 
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Флоренська, Ф. Рау, М. Хватцев, Н. Власов, М. Лебединський, С. 

Ляпідевський, В. Кочергіна, В. Селіверстов, В. Шиловський Ю. Некрасова, А. 

Лубенська, Л. Андронова та інші, своїми дослідженнями та практичною 

діяльністю сприяли розвитку лікувально-педагогічного підходу до подолання 

заїкання [23]. 

Під сучасним комплексним підходом до подолання заїкання ми розуміємо 

лікувально-педагогічний вплив на різні сторони психофізичного стану заїки 

різними засобами та спеціалістами. 

В комплекс лікувально-педагогічних заходів для заїкуватих дітей входять 

лікувальні препарати та процедури, психотерапія, логопедичні заняття, 

лікувальна фізкультура та ритміка, виховні заходи. Ціль цих тісно 

переплетених і доповнюючих один одного заходів – усунення судом або 

супутніх розладів голосу, дихання, моторики; оздоровлення та зміцнення 

нервової системи та всього організму в цілому; позбавлення дитини від 

неправильного ставлення до свого мовленнєвого недоліку, від психологічних 

нашарувань у вигляді страху; перевиховання її особистості, формування 

правильної соціальної поведінки. 

Логопед, як основний спеціаліст по боротьбі з дефектами мовлення, в 

цілому організовує медико-педагогічну роботу необхідних спеціалістів 

(лікарів, вихователів, ритмістів, інструкторів по ЛФК, музичних працівників 

та інших), що використовують свої методи та засоби при впливі під час 

заїкання. Іншими словами, логопед користується консультаціями та 

відповідною допомогою різних фахівців у своїй корекційно-навчальній роботі 

із заїкуватими дітьми [22]. 

Досвід роботи із заїками дозволяє зробити висновок, що весь лікувально-

педагогічний комплекс за характером його впливу умовно можна розділити на 

дві складові частини: 

• лікувально-оздоровчу; 

• корекційно-виховну (логопедична). 
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Основним завданням корекційно-виховної роботи, яку переважно 

проводить логопед, є усунення мовних дефектів (перевиховання неправильної 

мови) і психологічних змін у заїкуватих дітей. 

Основним завданням лікувально-оздоровчої роботи, яку переважно 

проводить лікар, є зміцнення та оздоровлення нервової системи та фізичного 

здоров'я заїки, усунення і лікування відхилень і патологічних проявів в їх 

психофізичному стані (послаблення або зняття мовних судом, розладів 

вегетативної нервової системи, порушення моторики та інше). 

До лікувально-оздоровчої роботи відносяться: 

• створення сприятливих умов для лікування, 

• організація необхідного режиму дня і раціонального харчування, 

• медикаментозне лікування, фізіотерапія і психотерапія. 

Лікувальне середовище 

І. Сєченов вказував, що в наукове розуміння організму людини і його 

діяльності повинна входити і впливати на нього середовище, так як без нього 

існування організму неможливе. Для середовища надається вирішальне 

значення у формуванні та розвитку організму, а також у виникненні і усуненні 

хворобливих процесів. 

Якщо ми говорили про необхідність створення сприятливого оточення 

для заїкуватих дітей, то маємо на увазі перш за все створення для них такий 

зовнішнього середовища, такого способу життя, які сприяли б найшвидшій 

нормалізації функцій організму, зокрема, вищої нервової діяльності. 

Для заїкуватої дитини в умовах спеціалізованої установи необхідно 

створити спокійний і в той же час бадьорий, життєрадісний настрій, 

відвернути його увагу від тривожних думок про свій дефект. 

На дитину сприятливо впливає добре обладнане приміщення, в якому 

проводяться лікувально-педагогічні заняття (що відповідає віку, зручні меблі, 

цікаві й барвисті картини, дидактичний матеріал, плакати та ін.). 

Впорядкованість території спеціалізованих установ також сприяє успіху 

лікування. 
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Подолання симптомів заїкуватості, властивостей заїкаючого може бути 

подолано лише комплексним методом, що включає медичний, 

фізіотерапевтичний, психотерапевтичний, логопедичний вплив [49]. 

Сучасний комплексний метод включає: 

1.Сприятлива навколишня обстановка. 

І.М. Сєченов вказував, що середовищі надається вирішальне значення у 

формуванні та розвитку організму, а також і у виникненні і, отже, усуненні 

хворобливих процесів. Для заїкуючих необхідно створювати для них зовнішнє 

середовище, такого способу життя, які сприяли б якомога швидше 

нормалізації функцій організму, зокрема, вищої нервової діяльності. 

Обстановка, що оточує дитини, що заїкається, повинна бути доброзичливою і 

спокійною [58]. 

2.Режим дня: 

- раціон харчування; 

- вітамінотерапія; 

- тривалість сну - 1,5 -2 години вдень та 11-12 годин уночі, дорослі не 

менше 8-9 годин. 

3. Медикаментозне лікування: 

- загальнозміцнююча терапія; 

- Препарати для нормалізації м'язового тонусу; 

- транквілізатори та спазмолітики; 

- симптоматичне лікування. 

4. Фізіотерапія: 

- електросон; 

- Лікувальні ванни; 

- душі (гольчастий, Шарко, підводна течія); 

- рефлекторна терапія; 

- електрофарез; 

- Кварцювання. 

5. Психотерапія. 



34 
 

Мета - формування вольових зусиль та емоційного благополуччя. 

Раціонально проводити у вигляді психотерапевтичних бесід (тексти про 

сильних людей, про їхню волю, навіяти віру у свої можливості). 

Види навіювання: 

Гіпноз у формі сидячи кора в гальмівному стані потрібно знати 

аналізатор, в полі якого настає гальмування. 

Навіювання у просоночному стані (аутогенне тренування стан між сном і 

неспанням що підвищує силу навіювання) [42]. 

Фази: 

1. Викликати просоночний стан надати тілу пацієнта стану, коли 

максимально скорочується інформація від периферії до кори головного мозку. 

2. Заїкаючись у позі кучера, невідривно дивиться на секундну 

стрілку або крапку на підлозі. Мова логопеда: твоє серце б'ється спокійно, 

сторонні думки не турбують, пауза – пацієнт повторює. Навіяється тепло, 

тяжкість у кінцівках. 

3. Пацієнт майже спить і це фаза лікувальних навіювання, коли 

вимовляється коротка формула (наприклад, Я не боюся говорити, я сміливо 

вступаю в спілкування і т.д.). 

4. Фаза виходу із просоночного стану – кілька різких рухів. 

Протипоказання: гіпотонія або гіпертонія, при нездужаннях 

Умови: кімната із задернутими шторами. Абсолютна я тиша без запахів. 

Імперативне навіювання (метод одномоментного зняття заїкуватості). 

Техніка запропонована у 1957 році. 

Проводиться в неспаному стані, у заїкаючого має бути артистизм, логопед 

хорошим режисером. Просять розповісти про свої проблеми, записують на 

магнітофон. Колективно читають текст, і призначається день, коли пацієнт 

читатиме на сцені - це викликає завчасні переживання щодо виступу. 

Імперативне навіювання включає низку етапів: 

1 етап – нагнітання емоційної напруги. 
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2 етап - викликання довіри до логопеда та його слів. Слово може вбити, а 

може і вилікувати: подивіться мені в очі, вірте мені, не допомагайте, але й не 

заважайте мені, зараз вас тягне назад і логопед наперед висновок про силу 

слова - треба говорити вільно, довго навіяти і повторювати: я можу говорити, 

дні тижня, рахунок до 10. Це перший крок до лікування, у вас програма 

хорошої мови. Мета - віра в одужання, і почуття впевненості та перемога над 

страхами[28]. Однією з перших комплексних систем корекційної роботи з 

дошкільниками, що заїкаються у вітчизняній логопедії є система, 

запропонована Н.А. Власової та Є.Ф. Pay, де вперше обґрунтовується низка 

принципів комплексного методу реабілітації заїкаючих: 

- До початку корекційної роботи необхідно проведення комплексного 

обстеження; 

- корекційні впливи повинні спрямовуватися не тільки на розвиток 

навички плавного мовлення, але на весь організм та особистість заїкається в 

цілому; 

- логопедичній роботі з розвитку навички плавного мовлення має 

передувати «охоронний мовний режим»; 

- розвиток навички плавного мовлення включає поступове ускладнення 

«ступеня самостійності мовлення»: 

- пов'язана, відбита, короткі відповіді питання знайомої картинці, 

самостійне опис знайомої картинки, переказ прослуханого невеликого 

розповіді, розповідь по знайомої картинці й у бесіді (спонтанна) [2]. 

Крім цього, система реабілітації включає такі розділи: робота з розвитку 

загальної та дрібної моторики, що здійснюється на логоритмічних заняттях, у 

ручній праці та образотворчій діяльності дітей, робота з виправлення 

звукомовлення, робота з розвитку мовлення дітей, її лексичного наповнення 

та граматичного оформлення. 

Комплексний підхід у реабілітації заїкаючих переважно в амбулаторних 

та стаціонарних умовах медичних установ розроблено В.І. Селіверстовим, 

який особливо наголошує на необхідності індивідуалізації корекційного 
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впливу при розробці завдань та термінів корекційного впливу. У його системі 

надається велике значення активної та свідомої участі дітей у процесі роботи 

над своєю мовою та поведінкою [49]. 

Дана система логопедичних занять передбачає регулярне та обов'язкове 

використання магнітофона на всіх етапах роботи з дітьми, що заїкаються. Це 

дозволяє дітям активізувати свою увагу на «мовних помилках», як власних, і 

інших дітей, правильніше оцінювати свої досягнення і недоліки. 

Побудова комплексного реабілітаційного впливу ділиться автором на три 

етапи: 

1. Підготовчий етап. Поряд з оздоровчими заходами та щадним мовним 

режимом, у цей період розпочинають роботу з розвитку моторики, 

розширення словникового запасу. Логопедична робота ведеться лише з 

використанням тих видів мови, у яких мовні судоми у заїкаючого не 

виявляються, тобто здійснюється суто індивідуальний підхід. 

2. Тренувальний етап. Поряд з моторикою здійснюється цілеспрямований 

розвиток активної уваги, пам'яті та інших психічних функцій. Логопедичні 

заняття включають подальше формування лексико-граматичної сторони мови. 

У процес логопедичного тренування поступово включаються ті види мови, у 

яких у дитини раніше відзначалися запинки. У цей час діти тренуються у тих 

видах мови і ситуаціях, які є їм важкими. Це передбачає поступовий перехід 

від відповіді питання до спонтанної промови, від тихої до гучної промови, від 

спокійних занять до емоційним. Відповідно на цьому етапі вводяться рухливі 

ігри, рольові та творчі. 

3. Заключний етап. Продовжується комплексний психолого-педагогічний 

вплив на особистість заїкається загалом. На цьому етапі закріплюються 

навички вільної мови у повсякденній діяльності [28]. 

У закріплювальний період промови плавна мова дитини закріплюється у 

складніших умовах. На логопедичних заняттях використовуються такі форми 

мови, як бесіди, оповідання та ін. Активно використовуються рольові та творчі 
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ігри. Курс логопедичних занять завершується концертом, у якому беруть 

участь усі діти. 

На всіх етапах корекційної роботи, запропонованої В.І. Селіверстовим, 

велике значення надається роботі логопеда з батьками. 

Так, у підготовчий період логопед проводить бесіди з батьками про 

сутність заїкуватості, про значення та цілі логопедичних занять та визначає 

роль батьків у лікувально-педагогічному процесі [49]. 

Таким чином, робота з дітьми, що заїкаються, носить комплексний 

характер і в даний час представлено рядом методик, що включає роботу різних 

фахівців і видів діяльності. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ У КОРЕКЦІЇ ЗАЇКАННЯ У 

ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

2.1. Психолого – педагогічне обстеження дітей із заїканням 

 

Для вірного вибору необхідних форм корекційного впливу на заїкається, 

прогнозування ефективності логопедичної роботи з ним, велике значення 

мають дані психолого-педагогічного та логопедичного обстеження дитини, що 

заїкається. 

З психолого-педагогічного вивчення дитини, що заїкається, фактично 

починається логопедична робота, вона по суті визначає вибір засобів і 

прийомів до початку і в процесі роботи, дозволяє оцінити її результативність і 

дати рекомендації після її закінчення. 

Обстеження дошкільників, що заїкуються, носить комплексний характер. 

Лікар визначає соматичний, неврологічне та психічний стан заїкаючих. 

Логопедом обстежується стан мови дітей, особливості їхньої особистості, 

розвиток моторики та психомоторики. Перш ніж розпочати обстеження, 

логопедом ретельно вивчається медична та психолого-педагогічна 

документація. 

Можна виділити основні розділи логопедичного обстеження, без яких 

уявлення про дитину, що заїкається, буде недостатнім для розробки плану 

корекційних заходів: 

1. Збір анамнестичних даних. 

2. Стан психічних функцій. 

3. Обстеження стану моторики (загальної та дрібної моторики рук). 

4. Вивчення симтоматики заїкуватості та прояв заїкуватості у різних 

формах мови. 

5. Стан дихальної функції та характеристика голосу. 

6. Стан просодичних компонентів мови. 
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7.Обстеження будови та рухливість артикуляційного апарату. 

8. Стан звуковимови дошкільників, що заїкаються. 

9. Обстеження складової структури слова. 

10. Стан фонематичних функцій дошкільників, що заїкаються. 

11. Обстеження стану лексичного запасу. 

12. Вивчення стану словозміни та словотвору. 

13. Обстеження розуміння мови. 

14. Вивчення стану зв'язного мовлення. 

У кожному розділі розглядаються питання, необхідних розкриття його 

змісту. 

Результати обстеження заїкаючого узагальнюються і даються логопедом 

як логопедичного укладання, у якому логопед відбиває узагальнені дані всіх 

сторін вивчення заикающегося, які дозволили виявити ті чи інші відхилення 

від норми, порушення і дефекти. 

В обстеженні дітей, що заїкуються, використовують такі психолого-

педагогічні та логопедичні методики: 

- методика збору первинного анамнезу дітей, що заїкаються, 

О.В. Правдіної; 

- Збір мовного анамнезу Н.В.Серебрякова. 

- методики обстеження моторики у дітей із заїканням (автори 

Н.А.Ричкова, Г.А. Волкова); 

- обстеження мови у дітей із заїканням (автори Л.І. Бєлякова, 

Є.А Дьякова). 

У зв'язку з тим, що в стані моторики при заїкуватості встановлено низку 

відхилень, необхідно описати способи та прийоми її обстеження у дітей 

дошкільного віку. Дані обстеження необхідні встановлення характеру 

порушень довільної моторики, і навіть виявлення ступеня затримки чи 

відставання у моторному розвитку. Ці дані служать додатковим матеріалом 

для диференціальної діагностики невротичного та неврозоподібного заїкання. 
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Розглянемо докладніше методики обстеження стану та розвитку 

моторики та мови у дітей із заїканням, представлені у методичних 

рекомендаціях різних авторів. 

Обстеження стану моторних функцій в дітей із заїканням за методикою 

Н.А.Ричковой [59]. Обстеження складається з п'яти розділів, кожен із яких 

містить від 5 до 14 тестових завдань. Спочатку обстежується загальна довільна 

моторика, потім мімічна моторика, мовна моторика, тонкі рухи пальців рук. 

Завершується обстеження вивченням відчуття ритму. 

Для обстеження стану окремих компонентів загальної довільної моторики 

використовуються тести мотометричної шкали М. І. Озерецького. 

Обстежується статична та динамічна координація, одночасність та виразність 

виконання рухів. 

Обстеження довільної мімічної моторики з тестів Л.А. Квінта та 

Г. Гельнітца [58]. Пропонуються завдання у ігровій формі. Надається загальна 

характеристика міміки за результатами спостереження за дитиною (жива, 

млява, напружена, спокійна, диференційована або недиференційована міміка, 

амімія, гримасування). 

Обстеження тонких рухів пальців рук (ступеня їхньої 

диференційованості) за методикою М.А. Поваляєвої [53]. Обстеження почуття 

ритму за методикою Н.В. Микляєвої [53]. Дітям 5 – 6 років педагог показує 

бавовнами ритмічний малюнок знайомих пісень, який їм слід повторити. 

Обстеження стану психомоторики осіб із мовними порушеннями (за 

методикою Г.А. Волкової) [19]. Обстеження спрямоване на дослідження 

рухової пам'яті, перемикання рухів, статичної та динамічної координації, 

просторової організації, обсягу та якості рухів, почуття темпу та ритму. 

Обстеження стану мови в дітей із заїканням (автори Л.І. Белякова, 

Е.А. Дьякова) [8]. Завдання мовного обстеження полягають у тому, щоб 

визначити: місце виникнення та форму мовних судом; частоту їх прояву та 

збережені мовні можливості дитини; супутні порушення мови; супутні рухові 
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порушення; ставлення дитини до свого мовленнєвого дефекту, наявність 

психологічних особливостей. 

Таким чином, дане комплексне медико-психолого-педагогічне та 

логопедичне обстеження дітей дошкільного віку, що заїкаються, дозволить 

визначити напрями корекційно-логопедичної роботи для ефективного 

подолання аналізованої мовної патології. 

Наведемо приклади ігрових завдань, що використовуються при 

обстеженні стану моторики та мови у дітей із заїканням [див. ДОДАТОК 1]. 

На підставі даних методик ми пропонуємо програму обстеження дітей 

дошкільного віку, що заїкаються. Діагностичні завдання для обстеження були 

складені з урахуванням їхньої доступності для дітей дошкільного віку та 

основного виду діяльності дитини-дошкільника – ігри – завдання подавалися 

в ігровій формі. Отже, запропонована нами програма обстеження дітей 

дошкільного віку, що заїкаються, включала в себе: 

Дослідження моторики: 

- Пробігти, потім проскакати на обох ногах, на одній нозі за завданням 

(від стола до вікна, від вікна до дверей та ін.)); 

- зупинитися по сигналу (бубон, бавовна в долоні, слово «стій») після 

ходьби, пробіжки, стрибків; 

- підняти руку з прапорцем нагору, іншу - нагору, перекласти прапорець 

з руки в руку; 

- ударяти м'яч долонею об підлогу та рахувати до п'яти; 

- взяти в руки якнайбільше м'ячів і принести їх логопеду. 

У ході дослідження моторики дітей фіксуємо: 

- координацію рук, ніг (правильна, уповільнена, немає координації); 

- Почуття рівноваги (є, ні); 

- поставу (правильна, неправильна); 

- Обсяг виконання рухів (повний, неповний); 

- Перемикання рухів (своєчасне, уповільнене, відсутнє); 

- самостійність виконання (повна, з допомогою дорослого); 
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- супутні рухи (є, ні); 

- наявність ліворукості, амбідекстриї; 

- Мімічні рухи (нормальні, амімічність, гіперкінезія м'язів обличчя, 

синкінезії, тобто додаткові рухи, що супроводжують основне, слабко або 

яскраво виражені). 

Дослідження ритмічного почуття: 

- простукати ритмічні малюнки: /////; //////; // /// // /. 

Дослідження рухової пам'яті, переключення рухів і самоконтролю при 

виконанні рухових проб: 

- показуємо три рухи та пропонуємо їх повторити; 

- Вправи для рук: руки вперед, вгору, в сторони, перед грудьми, на пояс, 

вниз. Повторити за педагогом вправи з відставанням одне. Кількість рухів те 

саме. 

Зазначаємо: якість, правильність, послідовність виконання рухів. 

Дослідження статичної координації рухів: 

- стояти із заплющеними очима: стопи ніг поставити на одній лінії так, 

щоб носок однієї ноги упирався в п'яту іншої, руки витягнуті вперед, час 

виконання – 5 секунд, по два рази для кожної ноги. 

Відзначаємо: вільно утримує пози або з напругою; сильно розгойдується 

з боку в бік, балансує тулубом, руками, головою, сходить із місця або робить 

ривок убік; стосується статі іншою ногою; іноді падає; відкриває очі та 

відмовляється виконувати пробу. 

Дослідження динамічної координації рухів: 

- Маршувати, чергуючи крок і бавовну долонями. Бавовна виробляти у 

проміжку між кроками.Зазначаємо: виконує правильно, з першого разу; 

виконує правильно, з другого-третього разу; напружується, рухи рук та ніг 

скуті; чергування кроку та бавовни не вдається. 

Дослідження довільної моторики пальців рук (виконати під рахунок): 

Проводитись у вигляді ігрової вправи «Привіт, пальчик». 

- на обох руках одночасно показати другий та третій пальці (5-6 разів); 
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- на обох руках одночасно показати другий та п'ятий пальці (5-6 разів) 

тощо. 

Фіксуємо: плавне, точне та одночасне виконання проб; напруженість, 

скутість рухів; порушення темпу виконання рухів (за рахунок логопеда); 

невиконання; наявність ліворукості. 

Дослідження обсягу та якості рухів мови: 

- показати вузьку мову вперед «жалем», утримати на три рахунки; 

- показати широку мову «лопаткою», утримати на три рахунки; 

- переводити кінчик мови по черзі з правого кута рота до лівого кута рота; 

- показати язик, підняти його до верхньої губи («дістати кінчик носа») 

тощо. 

Фіксуємо: виконання правильне; рухи мови недостатнього діапазону; у 

м'язах з'являються співдружні рухи; мова рухається незграбно, неточно, всією 

масою, повільно; рух не вдається. 

Дослідження тривалості видиху: 

- піддувати пушинки, сніжинки (2-3 дихальні рухи). 

Зазначаємо: тривалість видиху – відповідає віку; укорочений видих. 

Обстеження довільної мімічної моторики. 

Дослідження обсягу та якості рухів м'язів чола: 

- Нахмурити брови, утримати позу; 

- Підняти брови вгору, утримати позу; 

- Наморщити лоб, утримати позу. 

Фіксуємо: виконання правильне або рух виконується зі співдружніми 

рухами (жмуряться очі, смикаються щоки тощо) або рух не вдається. 

Дослідження обсягу та якості рухів м'язів очей: легко зімкнути повіки, 

утримати позу; щільно зімкнути повіки, утримати позу; примружити очі, 

утримати позу; закрити по черзі праве та ліве око. 

Фіксуємо: виконання правильне або випробуваний заплющує очі, або 

виникають співдружні рухи, або рух не вдається. 
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Дослідження наслідуваності для дослідження пропонуємо дітям такі 

завдання: за зразком розіграти за допомогою іграшок невеликий сюжет після 

триразового показу та розповіді логопедом. Наприклад: «У Сашка тато 

льотчик. Він часто літає північ. Якось він привіз Сашка ведмежа. Сашко з 

мамою напували нею молоком. Коли ведмежа підросло, його віддали до 

зоопарку». Іграшки: літак, ляльки (мама, тато, син, ведмедик). 

Фіксуємо: наслідування повне; наслідування творче (діти внесли 

додаткові деталі на показ дії та інші мовні звороти в оповідання, нічого не 

опустивши з даного зразка; наслідування неповне (діти не до кінця виконали 

побачене і почуте завдання, опустивши частину його); відмова від 

наслідування. 

Дослідження темпу рухів: протягом певного відрізка часу утримувати 

заданий темп у рухах рук, які показують педагог. 

Потім по сигналу пропонується виконувати рухи подумки, а за наступним 

сигналом (бавовна) показати, на якому русі випробуваний зупинився; рухи 

рук: вперед, вгору, убік, на пояс, опустити. 

Наголошуємо: темп нормальний, уповільнений, 

прискорений.Дослідження імпресивної мови: показати розуміння та знання 

слів, що позначають величину, форму та колір предмета, розуміння та знання 

пір року (з використанням сюжетних картинок); показати розуміння та знання 

свят, основних професій (з використанням сюжетних картинок). 

Дослідження експресивної мови: скласти кілька пропозицій щодо 

сюжетних картинок типу «Що робить?» Наприклад, «Хлопчик ловить рибу», 

«Дівчинка годує кошеня», «Бабуся в'яже шкарпетки»; показати інсценування 

знайомої казки, використовуючи фігурки настільного театру; бесіда про дитячі 

передачі, книги, його друзів, про сімейні свята тощо; повторити за логопедом 

речення невеликого тексту; разом із логопедом назвати та виконати дію, 

наприклад, із мозаїкою: «Я взяв червоний гурток. Я взяв ще один червоний 

гурток...» - «Вийшла квітка». 

У ході дослідження мови дитини фіксуємо: 
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- особливості уваги заїкаючого (уважний, зосереджений, відволікається, 

непосидючий, дратівливий, виснажуваний, негативний); форму судом 

(клонічна, тонічна, змішана: 

- клоно-тонічна, тоно-клонічна); 

- вид судом (дихальний, голосовий, артикуляторний, змішаний: 

- дихально-голосовий, дихально-артикуляторний, артикуляторно-

голосовий і т.д.); 

- ступеня виразності заїкуватості: 

- ЛЕГКА - дитина активна в діяльності, заїкання не впливає на 

товариськість, легкий контакт з однолітками, з дорослими, судоми 

спостерігаються лише у самостійному мовленні; 

- СЕРЕДНЯ - активність у діяльності знижена, заїкання вплинуло на 

товариськість дитини, з дорослими та дітьми вступає в контакт неохоче, 

судоми є у самостійному, запитально-відповідному, відбитому мовленні; 

- ВАЖКА - дитина пасивний у діяльності, необщителен, контакт тільки 

при спонуканні з боку дорослого, судоми у всіх видах мови; 

- прояви заїкуватості (кількість судом, їх сила та тривалість) у різних 

формах мови: 

- у самостійному оповіданні, в оповіданні за картинками, у питання-

відповіді, при читанні вірша під час відображеної, сполученої і шепітної мови; 

- стан дихальної функції: 

- ритм (нормальний, аритмія), темп (нормальний, прискорений, 

уповільнений), характер вдиху (нормальний, укорочений, занадто глибокий, 

під час промови), характер видиху (відповідає кількості слів у фразі, 

укорочений, надто швидкий видих), характер дихання (діафрагмально-

черевне, діафрагмальне, поверхневе верхньоключичне); 

- стан, будова та рухливість артикуляторного апарату: 

- аномалії у будові губ, щелеп, зубів, язика, твердого та м'якого піднебіння 

(ні, є, які). 
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Зазначаємо параметри рухів: наявність чи відсутність руху; активність 

(розгальмованість, загальмованість); обсяг (повний, неповний); точність 

виконання; тривалість (здатність утримувати органи у заданому положенні); 

темп рухів (норма, уповільнений, прискорений); заміна руху (синкінезії).Стан 

фонематичного аналізу, синтезу та фонематичних уявлень 

Фонематичний аналіз: дитині пропонувалося визначити місце 

приголосного звуку в слові, спочатку на початку, наприкінці, середині слова; 

визначити місце звуку у слові стосовно інших звуків, наприклад: «Який звук 

чути після звуку [М] у слові МАК? Який звук знаходиться на третьому місці в 

слові КАША?»; визначити послідовність звуків у слові, наприклад: «Який звук 

знаходиться між звуками [І], [А] у слові ЛИСИЦЯ?»; «Назви сусідів звуку [К] 

у слові РУКА?»; визначити кількість звуків у словах, наприклад: «Скільки 

звуків у словах РАК, ЛАПА, КІШКА?»; диференціювати звуки з 

протиставлення: дзвінкі – глухі, м'які – тверді, свистячі – шиплячі. 

Фонематичний синтез. Складання слова із послідовно даних звуків, 

Інструкція: «Послухай звуки [Д], [О], [М], постав їх поряд і скажи, яке слово в 

тебе вийшло». 

Фонематичні уявлення. Дитині пропонуються для виконання наступних 

завдань: підібрати слово на заданий звук. Наприклад: "Назви слово зі звуком 

[Ш] або зі звуком [З], зі звуком [Р]" і т.д.; розкласти в два ряди предметні 

картинки, назви яких починаються з опозиційних звуків, наприклад: [С] - [Ш], 

[Ч] - [Ц] та ін; із загальної кількості картинок відібрати ті, назви які 

починаються на певний звук. Перед дитиною розкладається ряд із 10-12 

картинок із різних логічних груп слів, серед яких є картинки зі звуком [С]. 

Дитині пропонується уважно подивитися на картинки, подумати та відкласти 

убік картинки зі звуком [С]. На закінчення відзначаємо порушені та збережені 

сторони психомоторного стану дітей із заїканням. 

На констатуючому етапі експерименту ми провели обстеження 

дошкільнят, яке проводилося на базі  і мало комплексний характер. Проведені 
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діагностичні дослідження дозволили нам виявити рівень розвитку мовлення 

дітей та наявність дефекту. 

За допомогою логопедичного обстеження (його структура розглянута 

нами вище) ми визначили рівень сформованості мовних засобів у дітей із 

заїканням. 

У ході експерименту були обстежені діти 6-річного віку, які страждають 

на заїкуватість, у кількості чотирьох осіб, які перебувають у «Центрі 

соціальної та психологічної допомоги сім'ї та дітям – дитячий притулок 

«Сім'я». Обстеження почалося із заповнення анкетних даних докладного 

з'ясування анамнезу: збиралися відомості про спадковість, про перебіг пологів 

у матері та ранній розвиток дитини. 

Було складено психолого-педагогічна характеристика дитини, що 

заїкалася, в якій аналізувалося загальний розвиток дитини, особливості 

діяльності, характер трудової та ігрової діяльності, відзначалися також 

підвищена збудливість, або, навпаки, млявість, загальмованість, 

стомлюваність, виснажливість, особливості розвитку особистості та емоційно-

вольової сфери , характерологічні особливості дитини; стан психічних 

функцій 

При зборі анамнестичних даних слід зазначити, що більшість дітей не 

відзначається наявність мовних, нервово-психічних чи хронічних порушень в 

батьків і родичів. 

В анамнезі дошкільнят, які страждають на заїкуватість, вказані й 

особливості перебігу вагітності та пологів. В основному, діти були народжені 

від першої чи другої вагітності.Тільки в одній карті вказано, що дитина 

з'явилася від третьої вагітності, тому що перша вагітність була перервана 

абортом, а друга викиднем у матері. 

Також зазначається, що 75% матерів (3 дитини) під час вагітності 

продовжували курити, а дві з них вживали алкоголь. Особливо складні, 

затяжні, зневоднені пологи відзначаються лише в однієї жінки. 50% дітей (2 
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дитини) народилися на сьомому місяці вагітності. У 75% дітей (3 дитини) 

відзначається післяпологова синя асфіксія. 

Розвиток заїкуватості в дітей віком протікало так: 

У дітей 50% (2 дитини) заїкуватість з'явилося у віці чотирьох років, у 50% 

дітей – у віці п'яти років. 

Причиною зупинки у мовному розвитку став переляк. В одному випадку 

дитина отримала сильний опік при купанні у ванній, в іншому - дитини злякав 

гавкіт, напад собаки, в третьому випадку дитини сильно налякав брат, у 

четвертому випадку батьки не змогли назвати причину. 

У період вступу дітей до нашої установи (за висновком медико-

педагогічної комісії) та в момент обстеження промови дітей були відмічені 

судоми клонічної форми у 75% (3 дітей). У 25% дітей (1 дитина) виявлено 

судоми тонічної форми. Звертаючи увагу на форму судом у дошкільнят, які 

страждають на заїкуватість, необхідно звернути увагу і на ступінь їх 

виразності. 

Таким чином, відзначаємо судоми середнього ступеня у 75% (3 дітей). У 

25% дітей (1 дитина) відзначаються судоми тяжкого ступеня виразності. 

Говорячи про локалізацію виникнення судом, відзначаємо, що у 75% (3 дітей) 

судоми виникають у голосовому відділі мовного апарату; у 25% дітей (1 

дитина) у ділянці дихального апарату. 

Лицьові судоми виникають у 75% (3 дітей), губні – у 25% дітей (1 дитина). 

Як показало медичне обстеження, що з 25% дітей (1 дитина) виявилися ознаки 

органічного ураження мозку, що свідчить про органічний характер 

порушення. Слід зазначити, що з 75% (3 дітей) відзначається функціональне 

заїкуватість. 

У всіх 100% дітей (4 дитини) заїкуватість присутня у мові постійно. 

Було виявлено такі умови виховання дітей: 

Було з'ясовано, що у більшості випадків для дітей не створено всіх 

необхідних умов життя (щадний режим, правильний розпорядок дня тощо), 

діти мають статус соціально-педагогічної занедбаності. 
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Діти 50% (2 дитини) виховуються у неповній сім'ї, з матерями, які 

вживають алкоголь. Всі 100% обстежуваних дітей (4 особи) не мали контактів 

із заїкаючими та особами з іншою мовленнєвою патологією.У всіх сім'ях 

спостерігається недостатня стимуляція мовного розвитку (у сім'ї не читають 

дитячої літератури, не розучують віршів, пісень) 

У період безпосереднього спілкування з дітьми було відзначено, що 75% 

(3 дітей) вдаються до використання захисних прийомів. Деякі діти 

намагаються застосовувати у мовленні якнайпростіші слова, вживають 

непотрібні слова. Були хлопці, які в момент спілкування терли ніс або вухо, в 

однієї дитини зазвичай супроводжується різноманітними рухами пальців рук, 

притопуванням. Для більшості дітей характерний помірний ступінь фіксації на 

власному дефекті. 

Загальний розвиток у дошкільнят у 75% (3 дітей) відповідає віковій нормі. 

Ці діти володіють відомостями себе, розуміють родинні зв'язку, але мають 

недостатній рівень уявлень про навколишню реальність. У 25% дітей (1 

дитина) загальний розвиток не відповідає віковій нормі, не достатній рівень 

уявлень про себе та уявлень про навколишню дійсність. 

75% (3 дітей) здатні організувати гру, адекватно використовують іграшки, 

можуть довго грати з однією іграшкою, супроводжують гру мовою, 25% (1 

дитина) грає мовчки. Всі діти гостро реагують на зауваження (плачуть, 

засмучуються) та на схвалення. У стані психічних функцій виявлено такі 

особливості: 

75% дітей (3 дитини) мають середній рівень сприйняття кольору, форми, 

просторових відносин, 25% (1 дитина) – низький рівень.У 75% (3 дітей) 

переважає недостатня стійкість уваги, слабка переключення, розсіяність, 

мають середній рівень розвитку пам'яті, не мають достатньої швидкості 

запам'ятовування і точності відтворення, недостатній рівень розвитку 

мислення. 

У стані загальної моторики та тонких рухів пальців рук, мімічної та 

артикуляційної моторики виявлено наступні особливості: у 75% (3 дітей) 
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хлопців в основному точне та одночасне виконання проб із присутньою 

напруженістю, скутістю рухів; в однієї дитини порушення темпу виконання 

рухів, не знання провідної руки; невпевненість виконання. 

При дослідженні статичної координації дошкільнят 75% (3 дитини) були 

здатні утримати задану позу, але роблять це з напругою; сильно розгойдується 

з боку в бік, балансують тулубом, а 25% дітей (1 дитина) - важко утримувати 

пози (було різко виражене балансування), сходить з місця або робить ривок у 

сторони; стосується статі іншою ногою. 

При обстеженні динамічної координації зазначено, що 75% (3 дитини) 

здатні цілком вільно виконувати рухи, переключення середня, потрібно 

повтор, 25% дітей (1 дитина) при виконанні проб вкрай напружується, стає на 

всю ступню. 

У 25% дітей (1 дитина) рухи напружені та невідповідні. Є порушення 

координації рухів рук та ніг, тонкої моторики рук, артикуляційної моторики. 

Найбільш виражені порушення відзначаються в мімічній, артикуляційній та 

тонкій моториці рук, особливо страждає на динамічний праксис. 

75% дітей (3 дитини) мають досить виразну міміку при виконанні 

наступних проб, одна дитина має недостатньо виразну міміку мімічна картина 

нечітка; рух не вдається. 

У дошкільнят виявили загальний рівень мовного розвитку, дані якого 

відображені в таблиці 1. 
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Табл.1 

Прізвище 

ім'я 

Стан звуковимови Словников

ий запас 

Граматичний 

лад мови 

Зв'язне 

мовлення 

Рустам Б. Порушення 

звуковимови 

фонетичного 

характеру 

В нормі Зустрічаються 

аграматизми, 

помилки у зміні 

слів за 

відмінками. 

В нормі 

Равшан К. Порушення 

звуковимови 

фонетичного 

характеру 

В нормі В нормі В нормі 

Сергій С. В нормі Бідний Є порушення, 

зустрічаються 

помилки у зміні 

слів за 

відмінками. 

Розуміє зміст 

викладеного та 

побаченого, 

самостійний 

переказ 

присутній, 

не повнота 

передачі тексту; 

не послідовність 

викладу; 

Толя М. Порушення 

звуковимови 

фонетико-

фонематичного 

характеру 

Звукова вимова 

порушена: ш-с, р-в, 

ч-ть, ц-т, л-ні. 

Бідний 

словникови

й запас 

Є порушення Є різко виражені 

порушення 

 

Виходячи, з даних результатів обстеження загального рівня мовного 

розвитку дошкільнят із заїканням бачимо, що 25% дітей (1 дитина) немає 

порушення окремих звуків, але за іншими параметрами існують незначні 

порушення (лексико-граматичний лад і пов'язана мова); 50% дітей (2 дитини) 

мають порушення окремих звуків, причому інші показники відповідають 

нормі; 25% дітей (1 дитина) має порушення мовного розвитку за всіма 

параметрами. Далі нами було обстежено всі види промови: сполучена, відбита, 

ритмічна, шепітна, самостійна мова. 
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У результаті було отримано дані, що з 100% дітей (4 дітей) порушена 

самостійна мова, у 75% дошкільнят (3 дітей) незначно - відбита, у 25% дітей 

(1 дитина) - поєднана. Потім нами виявлялися форма мовних судом та його 

вид, і навіть наявність супутніх рухів і темп промови. Результати цього 

обстеження внесені до таблиці 2. 

Табл.2 

Прізвище 

ім’я 

Форма 

мовних 

судом 

Вид 

заїкання 

Наявність супутніх 

рухів, фобій, хитрощів 

Темп 

мовлення 

 

Рустам Б. клонічна голосовий Чухає лоб, вухо Нічний 

енурез 

Прискорений  

Равшан К. клонічна голосовий Тік обличчя Не порушений 

Сергій С. клонічна голосовий Нічний енурез, мовні 

хитрощі (нуось) 

уповільнений 

Толя М. тонічна дихальний Мова зазвичай 

супроводжується 

різноманітними рухами 

пальців рук, 

притупуванням 

уповільнений 

 

Отже, бачимо, що з 75% хлопців клонічна форма мовних судом і в 25% 

дітей - тонічна. У 75% хлопців судоми переважають у голосовому відділі 

мовного апарату, отже, мають голосовий вигляд заїкуватості, у 25% дітей – 

дихальний. 

У 25% дітей (1 дитина) спостерігається лицьовий тик; 50% дітей (2 

дитини) мають супутні рухи (чухає лоб, вухо; різноманітні рухи пальцями рук, 

притупування ногою); і у 25% дітей (1 дитина) - мовні хитрощі (е, ну, ось, 

значить). 

У 75% дошкільнят (3 дітей) спостерігається нічний енурез. Обстеження 

темпу мовлення дітей, що заїкалися, показало, що у 25% дітей (1 дитина) - 

прискорений незначно; у 25% дітей (1 дитина) – прискорено значно; у 50% 

дітей (2 дитини) – темп мовлення уповільнений. У 50% дітей (2 дитини) мають 
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досить голосний голос, у 50% дітей (2 дитини) хлопців – голос тихий, 

немодульований. У 100% дошкільнят (4 дітей) дихання поверхневе, трохи 

напружене. 

За підсумками обстеження дошкільнят було встановлено, що 75% 

дошкільнят (3 дітей) мають невротичну форму заїкуватості, тому що немає 

грубого обтяження анамнезу, та не спостерігаються ознаки органічного 

ураження головного мозку; 25% дітей (1 дитина) має ознаки органічного 

ураження головного мозку, отже, заїкання носить неврозоподібну форму 

заїкуватості. 

Аналіз результатів обстеження показав необхідність розробки 

спеціальної корекційної програми, спрямованої на розвиток темпо ритмічної 

сторони промовистих дошкільнят на основі використання засобів 

логоритміки. 

 

 

2.2. Комплексний метод, як засіб покращення розвитку 

психомовленнєвої діяльності 

 

Формуючий етап експерименту передбачав розробку та апробацію 

системи корекційної роботи з використанням комплексного методу, 

спрямованої на зниження рівня заїкуватості. Корекція заїкуватості у 

дошкільнят проходить ефективніше за допомогою комплексного методу. Ми 

розробили та апробували програму занять для дошкільнят. 

Програма логоритмічних занять для дошкільнят 

Пояснювальна записка. Заїкуватість є виразом найрізноманітніших 

труднощів у оволодінні комунікативною функцією промови. 

Поряд з особливостями мови, у дітей, що заїкаються, відзначаються 

специфічні особливості загальної та мовної поведінки: підвищена 

імпульсивність, слабкість вольової напруги, уповільнене або випереджальне 
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включення в діяльність, нестійкість уваги, невміння вчасно переключитися з 

одного виду діяльності на інший. 

Поведінка заїкаються дошкільнят відрізняється зниженим рівнем 

саморегуляції та порушеннями поведінки. 

Досить поширений метод подолання заїкуватості застосування 

логоритмічних занять, що базуються на взаємозв'язку мовлення, музики та 

рухів. 

Все в нашому організмі підпорядковане ритму – чи працює серце, легені 

чи мозкова діяльність. Розвиток ритму був із формуванням просторово-

часових відносин. Двигун ритм впливає становлення мовних механізмів. 

Почуття ритму допомагає швидше та легше засвоювати вірші, розуміти 

музичні твори. Тому в дитсадку необхідно проводити безпосередньо освітню 

діяльність з логоритміки.Дуже важлива логопедична ритміка для дітей із 

заїканням, тому що вона створює позитивний емоційний настрій до промови, 

мотивацію до виконання логопедичних вправ. 

Логоритміка спрямовано всебічний розвиток дитини, вдосконалення її 

промови, оволодіння руховими навичками, вміння орієнтуватися у світі, 

розуміння сенсу запропонованих завдань, здатність долати труднощі, творчо 

проявляти себе. 

У цій програмі відображені такі розділи: завдання (корекція порушень 

мови, розвиток музичних та творчих здібностей, збереження та зміцнення 

здоров'я дітей); тематичне планування; навчально-тематичні плани; очікувані 

результати на кожний навчальний рік. 

Зміст програми. 

Дана програма є розробленою системою логоритмічних занять для дітей 

із заїканням. Маючи методичні рекомендації М.Ю. Картушіної, 

Н. А. Кисільової, Г.Л. Волковий, К. Н. Слюсар, Н. А. Ричковий та 

використовуючи різноманітний мовленнєвий матеріал – дитячі пісеньки, 

загадки, вірші російських та сучасних поетів ми розробили логоритмічні 

заняття: «Як козеня маму шукав» (лексична тема «Домашні тварини), 
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«Мішкин» будиночок» (лексична тема «Будинок, житло»), «Зоопарк» 

(лексична тема «Дикі тварини), «Як мурашка будинок шукав» (лексична тема 

«Тварини), «Посуд» (лексична тема «Посуд»). 

Логоритмічні заняття складено з опорою на лексичні теми. Сюжетно-

тематична організація занять відповідає дитячим психофізичним даним, 

оскільки у грі максимально реалізуються можливості дітей координувати свої 

рухи. 

Мета програми: Корекція заїкуватості дитини за допомогою поєднання 

слова та руху. 

Основні завдання програми: 

- активізувати вищу психічну діяльність через розвиток зорової та 

слухової уваги та сприйняття; 

- розвивати та збільшувати обсяг зорової пам'яті; 

- розвивати та вдосконалювати артикуляційну, дрібну та загальну 

моторику; 

- Виробляти чіткі координовані рухи у взаємозв'язку з промовою; 

- розвивати мелодико-інтонаційні та просодичні компоненти мови, 

творчу фантазію та уяву. 

Завдання логопедичної роботи при корекції заїкуватості: 

- Формування правильної вимови; 

- Формувати правильну вимову дефектних звуків; 

- продовжити роботу над загальними мовними навичками щодо розвитку 

мовного дихання, формування правильної голосоподачі та плавності мови; 

- формування навичок фонематичного аналізу та синтезу; 

- формування лексико-граматичного ладу мови та зв'язного мовлення. 

Програма базується на основних положеннях програм та методичних 

посібників: 

- Комплексна програма роботи «Соціальний притулок для дітей «Сім'я». 

За логопедією: 

- програма «Підготовка до школи дітей з вадами мови» Г. А. Каше; 
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- програма та методичні рекомендації «Виховання та навчання дітей 

дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням» Т.В. Філічєвої 

та Г. В. Чиркіної; 

- «Система корекційної роботи (старша група)» Н. В. Нищева; 

- «Система корекції загального недорозвинення мови в дітей віком 5 

років, 6 років» Т. А.Ткаченка; 

- Навчально-методичний посібник «Діти із загальним недорозвиненням 

мови. Виховання та навчання» Т. Б. Філічєвої, Т. В. Туманової; 

- методичний посібник «Розвиток зв'язного мовлення» В.В. Коноваленко 

та С. В. Коноваленко; 

- методичний посібник «Артикуляційна гімнастика у віршах та 

картинках» Т. А. Куликовської. 

По логоритміці: 

- методичні посібники з логоритміки М. Ю. Картушіної, М. Ю. Гоголева, 

Є. В. Кузнєцової. 

З оздоровлення дітей: 

- програма оздоровлення дітей «Зелений вогник здоров'я» 

М.Ю. Картушіної; Методичні рекомендації до програми «Дитячий садок 

2100»; 

- методичні посібники «Стрільниківська дихальна гімнастика для дітей» 

М.Н.Щетініна, «Психогімнастика М. І. Чистякової, «Абетка фізкультхвилин» 

В. І. Ковалько 

З фізичного виховання дошкільнят: 

- «Сюжетно-рольова ритмічна гімнастика» Н.А.Фоміної; 

- «Рухливі ігри та ігрові вправи для дітей 5-7 років» Л.І.Пензулаєвої. 

зміст роботи 

Програма включає такі види вправ: 

Вступна ходьба та орієнтування у просторі. 

Динамічні вправи на регуляцію м'язового тонусу розвивають уміння 

розслабляти та напружувати групи м'язів. 
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Артикуляційні вправи готують апарат артикуляції дитини до постановки 

звуків. Робота над артикуляцією дозволяє уточнити правильну звуковимову, 

розвиває рухливість язика, щелеп, губ, зміцнює м'язи глотки. 

Дихальна гімнастика коригує порушення мовного дихання, допомагає 

виробити діафрагмальне дихання, а також тривалість, силу та правильний 

розподіл видиху. 

Фонопедичні та оздоровчі вправи для горла розвивають основні якості 

голосу – силу та висоту, зміцнюють голосовий апарат. 

Вправи на розвиток уваги та пам'яті розвивають всі види пам'яті: зорову, 

слухову, моторну. Активізується увага дітей. 

Чистомовки, з допомогою автоматизуються звуки, мова тренується 

виконувати правильні руху, відпрацьовується чітке, ритмічне вимова фонем і 

складів. 

Мовні ігри можуть бути представлені в різних видах: ритм декламації без 

музичного супроводу, ігри зі звуком, ігри зі жестами, що звучать, і 

музикуванням на дитячих музичних інструментах, театральні етюди, ігри-

діалоги. 

Ритмічні ігри розвивають почуття ритму, темпу, метра (акцентуації 

сильної частки такту), що дозволяє дитині краще орієнтуватися на ритмічній 

основі слів, фраз. 

Спів пісень та вокалізів розвиває пам'ять, увагу, мислення, емоційну 

чуйність та музичний слух; зміцнюється голосовий апарат дитини, сприяє 

автоматизації голосних звуків. 

Пальчикові ігри та казки. Розвиток рухливості пальців безпосередньо з 

мовним розвитком, тому, розвиваючи дрібну моторику пальців рук, ми 

сприяємо якнайшвидшому мовному розвитку.Елементарне музикування на 

дитячих музичних інструментах розвиває дрібну моторику, почуття ритму, 

метра, темпу, покращує увагу, пам'ять, і навіть інші психічні процеси, які 

супроводжують виконання музичного твори. 
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Театральні етюди. Мімічні та пантомімічні етюди розвивають мімічну та 

артикуляційну моторику (рухливість губ та щік), пластичність та виразність 

рухів дітей, їх творчу фантазію та уяву. Це зміцнює у дошкільниках почуття 

впевненості у собі, можливість точніше керувати своїм тілом, виразно 

передавати у русі настрій та образ. 

Комунікативні ігри формують в дітей віком вміння побачити у іншому 

людині його гідності; сприяють поглибленню усвідомлення сфери 

спілкування; долучають до співпраці. 

Рухливі ігри, хороводи, фізхвилинки тренують дітей у координації слова 

та руху, розвивають увагу, пам'ять, швидкість реакції на зміну рухів. На основі 

програми ми розробили систему занять для дошкільників, що заїкуються. 

На заняттях нами застосовувався різноманітний матеріал: ігри зі словом 

та співом, комунікативні ігри, а також різні вправи для формування основних 

рухів, орієнтування у просторі, для розвитку почуття темпу та ритму, чіткої 

перемикання рухів, на розвиток мовного та немовного дихання, голоси та 

артикуляції. 

 

 

2.3. Контрольний експеримент та аналіз його результатів 

 

Контрольний етап експерименту дозволив оцінити ефективність 

виконаної роботи. Було проведено повторне обстеження дітей, яке показало 

зростання мотивації дітей до логопедичних занять. Насамперед, ці позитивні 

зміни в настрої дітей виникли завдяки включенню в корекційні заняття 

логоритміки, яка проводилася в ігровій формі та обов'язково з музичним 

супроводом. 

Крім того, в дітей віком з'явилися улюблені вправи, які вони із 

задоволенням виконували. У дітей підвищилася працездатність, що виявилося 

у прагненні до подолання труднощів, що виникають у процесі виконання 

завдань, а також у спробах постановки більш складного завдання та її 
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вирішення. З метою виявлення ефективності проведеної роботи нами були 

використані ті ж методи діагностики, що і на етапі констатуючого 

експерименту. 

Результати контрольного експерименту представлені у таблиці 3. 

Табл.3 

Прізвище, 

ім’я 

Ста звуковимови Словниковий 

запас 

Граматичний 

стан мови 

Зв’язне 

мовлення 

Рустам Б. В нормі 

Поставлені та введені в 

мова звуки Р, С, Ш, Щ - 

вимагають автоматизації 

В нормі В нормі В нормі 

Равшан К. В нормі Поставлено і 

введено в мова звук Ш, 

Щ, Р, К- вимагають 

автоматизації 

В нормі В нормі В нормі 

Сергій С. В нормі В нормі В нормі В нормі 

Толя М. Поставлені та введені в 

мова звуки Ш, Ш, Ч, Л, 

Ц- 

вимагають 

автоматизації; Р,Рь-

вимагають постановки 

Бідний 

словниковий 

запас 

Є порушення Є різко 

виражені 

нарушения 

 

У процесі занять заїкаючі цієї групи легко поєднують рухи під музику з 

промовою вголос, що благотворно впливає якість їх промови. 

Звукова вимова у дітей з невротичною формою заїкуватості 75% дітей (3 

дітей) відповідно до вікових особливостей мало риси функціональної дислалії. 

Поставлені та введені в мову звуки Поставлені та введені в мову звуки Р, Рь С, 

Щ, але їхня вимова недостатньо автоматизована. 

У промови цих дітей залишається заїкання, виражене в легкій мірі, що 

виявляється в питання - відповідної і спонтанної мови. У грі віч-на-віч із собою 

в мові спостерігаються легкі судомні запинки. Дошкільнята стали усвідомлено 

стежити за дотриманням пауз у мовленні, судомні запинки зустрічалися в 

окремих випадках. У промови дошкільнят з'являється плавність, темп промови 

помірний, не квапливий, кажуть наспів. 
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Звукова вимова у 25% дітей (1 дитина) з неврозоподібною формою 

заїкуватості носила фонетико-фонематичний характер. Поставлено і введено в 

мову звуки Ш, Ч, Л, Ц та їх вимову недостатньо автоматизовано. 

Темп мови залишається нестійким із тенденцією до прискорення. 

Збільшився словниковий запас, зменшились явища аграматизму. Заїкання ще 

як і раніше вираженим, судомні скорочення артикуляторних і дихальних м'язів 

залишаються, особливо яскраво виявляючись у запитально-відповідній і 

спонтанній формі мови. 

Для дітей з невротичною формою заїкуватості у рухах необхідно було 

відпрацьовувати точність та якість. Ці рухи мають бути завершеними та 

виконуватися відповідно до інструкції. Ритм і темп повинен змінюватись.Так 

як діти мають підвищену стомлюваність, тому тренувальні вправи не повинні 

були бути тривалими. 

Для дошкільника з неврозоподібною формою заїкуватості вправи 

необхідно було розкласти на складові, відпрацьовуючи кожну частину окремо. 

Вправи на координацію і переключення рухів повинні поступово, у міру 

засвоєння, ускладнюватися. При цьому необхідно пам'ятати, що терміни 

засвоєння вправ будуть значно довшими, ніж у дітей з невротичною формою 

заїкуватості. 

Аналіз даних обстеження дітей дошкільного віку з заїканням показав, що 

у дітей відбулися значні зміни у сприйнятті інтонаційних структур, 

відтворенні інтонаційних структур, сприйнятті та відтворенні та логічного 

наголосу, висоті та силі голосу, у тембрі сприйняття та відтворенні мови, 

таким чином, дослідження , що логоритміка є ефективним засобом розвитку 

темпо-ритмічної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку 

Результати подолання симптомів заїкуватості у дошкільнят під час 

корекційної логопедичної роботи представлені у таблиці 4 

Табл.4 

Порушення Кількість дітей, 

виявлених у 

Відсоток від 

загальної 

Кількість дітей, 

виявлених у 

Відсоток від 

загальної 
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ході 

констатуючого 

експерименту 

кількості 

дітей, які 

мають 

порушення 

ході 

контрольного 

експерименту 

кількості 

дітей, які 

мають 

порушення 

Заїкання  

З них: 

-важка ступінь 

-середня ступінь 

-легка ступінь 

4 

 

1 

3 

- 

100% 

 

25% 

75% 

4 

 

1 

- 

3 

100% 

 

25% 

 

75% 

Звуковимова  3 75% 1 25% 

Словниковий запас 2 50% 1 25% 

Граматичний лад 

мови 

3 75% 1 25% 

Зв’язне мовлення 2 50% 1 25% 

Порушення темпу 3 75% 1 25% 

 

Розглядаючи динаміку подолання симптомів заїкуватості в дітей віком 

дошкільного віку до і після проведеної корекційної роботи бачимо, що, попри 

збережені заїкуватість у100% дітей (4 дитини) спостерігається також 

позитивна динаміка. 

Стан темпо-ритмічної сторони мови після навчального експерименту 

покращав. Так, у 50% дітей (2 особи) темпоритмічна сторона мови 

нормалізувалася, у 25% дітей (1 дитини) темп залишився уповільненим. 

Дані дослідження звуковимови показали значні поліпшення у 50% дітей 

(2 особи), 25% (1 дитини), звуковимагання вимагає корекції. Результати 

дослідження граматичного ладу мови показали, що в 50% дітей (2 особи) не 

спостерігаються помилки у вживанні граматичних форм, у 25% (1 дитини) дані 

помилки збережені. 

Після проведення формуючого експерименту спостерігалося розширення 

обсягу словника у 25% дітей (1 дитини). 

При обстеженні навичок пов'язаної мови у дітей цієї групи після 

корекційно-логопедичної роботи стан навичок дошкільників, що заїкаються, 
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можна вважати задовільним. У 25% дітей (1 дитини) ми спостерігаємо 

покращення навичок пов'язаної мови. 

Підіб'ємо підсумок: так після проведення корекційної роботи, що включає 

логоритмічні заняття, що передбачають вплив на мовлення дітей, що 

заїкаються, можна відзначити значне поліпшення звуковимови, стану 

темпоритмічної сторони мови, навичок пов'язаної мови, а так само стан 

граматичного ладу мови і розширення словникового запасу. 

Проводячи порівняльний аналіз ступеня тяжкості заїкуватості в 

результаті проведеної корекційної роботи, ми можемо зазначити, що після 

проведеної корекційно-логопедичної роботи нами не було виявлено жодного 

випадку середнього ступеня заїкуватості, 75 % дітей (3 особи) мали легкий 

ступінь, а 25 % дітей ( 1 випробуваний) не позбувся заїкуватості і має важкий 

ступінь заїкуватості. 

Приходимо до висновку, що порівняльний аналіз ступеня тяжкості 

заїкуватості показав досить добрий результат у порівнянні з попереднім 

обстеженням, що свідчить про ефективність використання логоритміки в 

корекції заїкуватості. 

Таким чином, експериментальне дослідження довело, що корекція мови у 

дошкільнят із заїканням буде ефективна за таких умов: 

- використання комплексного методу в корекції заїкуватості відповідно 

до результатів діагностики; 

- Використання індивідуального підходу в роботі з дітьми, що заїкаються; 

- взаємодії спеціалістів у процесі розвитку темпоритмічної сторони 

мовлення дітей, що заїкаються, дошкільного віку. 

Нам не вдалося усунути повністю заїкуватість у дітей, тому що 

ефективність подолання заїкуватості багато в чому залежить від злагодженої 

роботи всіх фахівців. 

Проаналізувавши та узагальнивши результати, отримані у процесі 

контрольного та порівнюючи їх з результатами констатуючого експерименту, 

ми дійшли висновку про те, що систематична та цілеспрямована робота, що 
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проводиться нами, з використанням корекційно-виховних вправ дала свої 

результати. Це виявилося у невеликій позитивній динаміці. 

У нашому випадку, природно, динаміка ще не значна, що цілком 

зрозуміло тимчасовими рамками формуючого експерименту, проте отримані 

результати дозволяють стверджувати, що при більш тривалій роботі всіх 

фахівців вони могли бути набагато вище. Це дає право говорити, що гіпотеза, 

висунута нами, цілком обгрунтована. 

 

 

 

 

 

 

 

− На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної 

літератури проаналізувати причини та симптоматику заїкання. 

− Розглянути сучасні підходи до організації корекційної роботи з 

подолання заїкання дітей. 

− Виявити особливості обстеження дітей із заїканням. 

− Апробувати комплексний підхід у подоланні заїкання у дітей. 

 

 

ВИСНОВКИ 

У випускній кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтовано та 

практично узагальнено впровадження корекційної роботи із невротипічними 

порушеннями у покращенні розвитку психомовленнєвої діяльності дітей. 

Результати наукового пошуку послугували підставою для ряду висновків: 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної та методичної 

літератури ми проаналізували  причини та симптоматику заїкання. 
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Причини виникнення заїкання обумовлені сукупністю генетичних і 

неврологічних чинників. Заїкання спричинюють судоми м'язів мовного 

апарату: язика, піднебіння, губ або ж гортані. Все, окрім останнього, є 

голосовими судомами. Також існують дихальні судоми, при яких порушується 

дихання і виникає відчуття браку повітря. Якщо заїкання -невроз, воно 

посилюється, коли людина починає нервувати, а також взагалі при сильних 

емоціях. 

Серед найголовніших симптомів заїкання у дітей виділяють: 

- Судоми артикуляційних м’язів з’являються на початку розмови або 

впродовж неї, а це викликає паузу або, навпаки, неодноразовий повтор певних 

звуків. 

- Дихання поверхневе, грудне, ритм відсутній. Дитина починає розмову 

на вдиху. 

- Неконтрольовані рухи під час спілкування: підморгування, надування 

ніздрів, смикання м’язів обличчя. 

- Іноді діти намагаються приховати заїкання, тому в «потрібні» моменти 

посміхаються, позіхають або кашляють. 

Подолання симптомів заїкуватості, властивостей заїкаючого може бути 

подолано лише комплексним методом, що включає медичний, 

фізіотерапевтичний, психотерапевтичний, логопедичний вплив. 

2. Розглянуто сучасні підходи до організації корекційної роботи з 

подолання заїкання дітей. Під сучасним комплексним підходом до подолання 

заїкання ми розуміємо лікувально-педагогічний вплив на різні сторони 

психофізичного стану заїки різними засобами та спеціалістами. 

Досвід роботи із заїками показує, що весь лікувально-педагогічний 

комплекс за характером його впливу умовно можна розділити на дві складові 

частини:  лікувально-оздоровчу; корекційно-виховну (логопедична). 

До лікувально-оздоровчої роботи відносяться: 

- створення сприятливих умов для лікування, 

- організація необхідного режиму дня і раціонального харчування, 
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- медикаментозне лікування, фізіотерапія і психотерапія. 

Сучасний підхід до подолання заїкання настійно вимагає розробки і 

застосування диференційованих методів корекції цієї мовної патології. Саме з 

позицій диференційованого підходу слід не лише усувати, але і настійно 

вивчати заїкання. 

3.  Обстеження дітей із заїканням показало, що у більшості дітей, що 

заїкаються, є різноманітні і численні порушення загальної моторики, тонкої 

довільної моторики рук і пальців, мімічних м'язів і орального праксиса. 

Переважають порушення моторної функції у формі загальної моторної 

напруги, скутості, уповільненої перемикаємості рухів, є порушення і у формі 

рухового занепокоєння, разгальмованості, некоординованості, хаотичності 

рухів, з наявністю гіперкінезів, з широкою амплітудою виконання рухів. 

Ми розробили програму логопедичного обстеження на підставі методик: 

Г. А. Волкової, Є. А. Логінова, С. Б. Яковлєва, С. Н. Шаховської, Б.І. Шостак. 

Заїкуватість - один з найбільш важких функціональних дефектів мови, що 

виявляються в судомах м'язів тих чи інших органів мови в момент 

звуковимови (губ, язика, м'якого піднебіння, гортані, грудних м'язів, 

діафрагми, черевних м'язів). Мова переривається внаслідок затримки на 

деяких звуках та словах. Воно важко усунуте, травмує психіку дитини, гальмує 

правильний хід її розвитку, заважає повноцінному мовленнєвому 

спілкуванню, ускладнює взаємини з оточуючими, особливо в дитячому 

колективі. 

4. Усунення заїкуватості у дітей вважається загальновизнаною 

тенденцією. Усувати, коригувати заїкуватість потрібно відразу ж, як воно 

виникає, адже чим більше часу проходить з початку заїкання, тим важче буде 

його подолання. Вибір методики подолання заїкуватості у дошкільнят 

залежить від типу закладу, в якому перебувають діти (логопедична група 

дитсадка або умови стаціонару). Проте доведено, що подолання заїкуватості у 

дошкільнят можливе лише за комплексного впливу. 
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При корекції заїкуватості дошкільнят виділяють два основні напрями: 

розвиток немовних процесів; корекція мовних порушень. 

Будучи активною формою терапії, сучасна комплексний метод при 

заїкуватості націлена на вирішення цілого спектра оздоровчих, корекційних та 

освітніх завдань. Виконання спеціального ігрового комплексу вправ під 

ритмічну музику дає дітям можливість сформувати рухові навички, 

покращити координацію рухів, зміцнити кістково-м'язовий апарат. 

Таким чином, метод спрямований на всебічний розвиток дитини, що 

заїкається, вдосконалення її мови, оволодіння руховими навичками, вміння 

орієнтуватися в навколишньому світі, на розуміння сенсу пропонованих 

завдань, здатність долати труднощі. 

Ефективність корекційної роботи з подолання заїкуватості у дошкільнят 

може бути досягнута засобами впливу комплексного методу, як корекційно-

педагогічної технології, що стимулює інтенсивне формування моторної та 

мовленнєвої сфери. Поставлені завдання під час роботи було вирішено. 

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо у вивченні 

проблеми підготовки майбутніх фахівців з логопедії до професійної діяльності 

з подолання заїкання.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Вправи та ігри при роботі із дітьми дошкільного віку із заїканням 

Вправа на розвиток загальних рухів 

1) Потягушкі 

Дитина лежить на підлозі горілиць, руки підняті вгору над головою (на 

підлозі). На рахунок від 1 до 6 повільно потягнутися, обережно розтягуючи 

хребет в різні сторони: п'ята правої ноги "повзе" по підлозі вперед, а ліва 

витягнута рука одночасно тягнеться в протилежний бік; потім те ж саме робить 

ліва п'ятка дитини і права рука. Повторюємо 5-7 разів. 

2) Колода 

Дитина лежить на підлозі горілиць, руки щільно притиснуті до тіла, ноги 

сполучені. Ми пропонуємо дитині закрити очі і відчути себе частиною 

могутнього стовбура гарного дерева. На рахунок від 1 до 6 тіло дитини 

починає перекочуватися по підлозі, наприклад справа наліво. На рахунок від 6 

до 1, перекочуючись в протилежному напрямку, дитина повертається на 

вихідну позицію. Повтор 5-7 разів. 

У цій вправі можна варіювати темп - прискорювати, уповільнювати. 

Можна не використовувати рахунок взагалі, надавши дитині можливість 

спонтанного руху. 

3) Човник (лежачи на спині обличчям вгору) 

Дитина лежить на підлозі горілиць, руки підняті вгору над головою. На 

рахунок від 1 до 4 він повільно піднімає одночасно руки, ноги (мисочкі при 

цьому відтягнуті), голову, роблячи "човник". Тримає цю позицію на рахунок 

від 1 до 4, повільно повертається у вихідне положення теж на рахунок від 1 до 

4. Далі слід релаксаційні розслаблення. Потім повторення вправи. Робиться 3-

5 разів. 

4) Човник (лежачи на животі обличчям вниз) 

Виконується дитиною точно так само. 

Далі йдуть дві вправи на активне повзання. 
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5) Поспішаймо до Айболіту 

Можна розповісти дітям історію про казковому лісі, в якому з'явився злий 

мисливець і поранив звірят: зайчика в передні лапки, а ведмежати в задні. 

Звірята повзуть до доброго Айболіту, який їх обов'язково вилікує. 

а) "Поранений зайчик" 

Дитина лежить на животі, голова піднята над підлогою, руки щільно 

притиснуті до тіла. Почергово згинаючи в колінах то праву, то ліву ногу, 

дитина починає повзти до зазначеного провідним перешкоди. 

б) "Поранений ведмежа" 

Початкове положення те ж, але ноги з'єднані. Дитина поперемінно згинає 

в ліктях то праву, то ліву руку і, спираючись на лікті, повзе до зазначеного 

місця. 

Рекомендується вправи а і б проводити на рахунок, тобто задаючи певний 

ритм і темп поперемінної роботи правої і лівої частин тіла. 

6) рачки 

Дитина стає на карачки, спираючись об підлогу колінами та долонями 

рук. Ведучий чітко задає ритм і темп повзання рачки. При повзанні необхідно 

переставляти вперед протилежні руки і ноги одночасно. Можна 

використовувати веселий музичний супровід. Можна ввести ігровий і 

змагальний моменти, запропонувавши дітям, наприклад, повзати з закритими 

очима. 

7) Канатоходець 

Початкове положення - стоячи, руки опущені, перед дитиною кладеться 

довга мотузка. Це канат під куполом цирку, по якому треба пройти як 

справжньому канатохідця (в руки дитині можна дати прапорці або стрічки). 

Крок правої ноги - піднімаємо ліву руку, крок лівої ноги - піднімаємо 

праву руку, а ліва при цьому опускається. Мисочкі ніг при такому русі повинні 

бути відтягнуті. 

8) Перехресні кроки 
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Координуємо руху дитину так, щоб у такт руху руки одночасно рухалася 

протилежна нога. 

Долоня правої руки при ходьбі стосується лівого коліна, долоня лівої руки 

- правого. 

Лікоть правої руки при ходьбі стосується лівого коліна, лікоть лівої руки 

- правого. 

Заводжу праву ногу при ходьбі вліво, а права і ліва рука повертаються 

вправо, ліву ногу при русі заводимо вправо, а обидві руки повертаються 

ліворуч - і інші модифікації перехресного кроку. 

9) Перехресні стрибки 

Виконуються так само, але дитина не ходить, а підскакує. 

10) Перехресний крок сидячи 

Дитина уявляє себе мотоциклістом. 

Заводимо мотоцикл і "їдемо": лікті рук стосуються протилежних колін. 

11) Обертання шиї 

Дихаємо глибоко, розслабляємо плечі, опускаємо голову вниз. Повільно 

обертаємо головою з боку в бік, знімаючи напругу на видихах. 

12) кішка 

Кішка мишку побачила, Діти стають парами 

Підійшла і так сказала: простягають один одному руки 

-Самотньо у старенької Удари в долоні 

Жити одній мені без подружки. 

Знаєш що? Давай дружити! Кружляння парами 

У гості будемо ми ходити. Удари в долоні 

13) «літак» - руки в сторону, біг по колу. 

14) «паровозик» - руки зігнуті в ліктях, притиснуті до тулуба. Ходьба між 

стільцями, з круговими рухами рук. 

15) «кораблик» - руки в перед, долоні притиснуті один одному. Ходьба по 

колу з погойдуваннями вправо, вліво. (Розгойдуються на хвилях). 
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Вправи на розвиток уваги і пам'яті. 

Розвиток слухового уваги 

1. Відгадай, що звучить. Потрібно показати малюкові, які звуки видають 

різні предмети (як шарудить папір, як дзвенить бубон, який звук видає 

барабан, як звучить брязкальце). Потім потрібно відтворювати звуки так, щоб 

дитина не бачив сам предмет. А дитина повинна постаратися вгадати, який 

предмет видає такий звук. 

2. Сонце або дощик. Дорослий показує дитині, що вони зараз підуть на 

прогулянку. Погода гарна і світить Сонечко (при цьому дорослий дзвенить 

бубном). Потім дорослий каже, що пішов дощ (при цьому він вдаряє в бубон і 

просить дитину підбігти до нього - сховатися від дощу). Дорослий пояснює 

дитині, що той повинен уважно слухати бубон і відповідно до його звуками 

«гуляти» або «ховатися». 

3. Розмова пошепки. Суть полягає в тому, щоб дитина, перебуваючи від 

вас на відстані 2 - 3 метрів , Почув і зрозумів те, що ви вимовляєте пошепки 

(наприклад, можна попросити малюка принести іграшку). При цьому важливо 

стежити, щоб слова вимовлялися чітко. 

4. Подивимося, хто говорить. Підготуйте для заняття зображення тварин 

і покажіть дитині, хто з них «як говорить». Потім зобразите «голос» одного з 

тварин, не вказуючи на картинку. Нехай дитина вгадає, яка тварина так 

«говорить». 

5. Чуємо дзвін і знаємо, де він. Попросіть дитину закрити очі і 

зателефонуйте в дзвоник. Дитина повинна повернутися обличчям до того 

місця, звідки чути звук і, не відкриваючи очей, рукою показати напрям. 

6. Логопед називає ряд звуків. Діти повинні хлопнути в долоні, коли 

почують той звук С: А, У, І, Л ', І, Т, К, С. 



77 
 

Гра з м'ячем. 

Логопед пропонує кожній дитині бути звуком С і «отримати подарунок» 

- голосний звук {А, О, У, И, І). Далі, кидаючи дитині м'яча, він називає лише 

голосний, а той, повертаючи м'яч, називає склад зі звуком С (СА, СВ, СУ, си). 

7. Логопед читає вірш. Коли діти почують слова зі звуком Л ', вони 

дзвонять у дзвоники: 

Падають, падають листя. У нашому саду листопад. Жовті, червоні листя. 

За вітром в'ються, летять. 

 

Гра  «Мавпочки» 

 

Мета гри: розвиток уваги, координації рухів, пам'яті. 

 

Обладнання: цеглинки одного або декількох кольорів (у всіх дітей та 

ведучого набори мають бути однаковими), або рахункові палички, або набір 

для гри "Танграм", "В'єтнамська гра" і т.д. 

 

Хід гри: ведучий пропонує дітям: "Давайте ми з вами сьогодні" 

перетворимося "в мавпочок. Найкраще мавпочки вміють передражнювати, 

повторювати все, що бачать". Ведучий на очах у дітей складає конструкцію з 

цеглинок (або з того матеріалу, на якому проводиться гра). Хлопці повинні, 

можливо, точніше скопіювати не лише конструкцію, але і всі його рухи. 

 

Варіант: побудовану на очах у дітей конструкцію закривають аркушем 

паперу чи коробкою і їм пропонується скласти її по пам'яті (потім результат 

порівнюється зі зразком). 


