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круглі столи, презентації науково-
методичної та популярної літератури  
для батьків.  

Масові форми роботи проводяться 
педагогами-спеціалістами з батьками і 
дітьми всього дошкільного навчального 
закладу: за порадою спеціалістів батьки 
беруть участь у підготовці, організації 
святкових заходів, розвагах, іграх, спор-
тивних іграх-змаганнях, вікторинах, від-
відують «День відкритих дверей», 
семінари-практикуми, круглі столи, кон-
ференції, виїзні засідання, лекції за учас-
тю науковців, практичних медиків, пси-
хологів, психіатрів, працівників соціаль-
них служб. Взаємовідносини між вчи-
телем-логопедом та батьками повинні 
бути відвертими, базуватися на розумін-
ні та довірі з перших днів знайомства [3]. 

Висновки. Необхідність взаємодії сім’ї 
та дошкільного навчального закладу 
обумовлені: загальною виховною метою, 
загальним предметом та загальним ре-
зультатом педагогічної діяльності. Варто 
враховувати складність проблеми, яка 
заключається в тому, що дитина висту-
пає тут як об’єкт загальної педагогічної 
діяльності та одночасно як суб’єкт того 
процесу. Працівники ДНЗ та батьки 
повинні здійснювати специфічну форму 
співтовариства, направленого на збере-
ження та розвиток активної позиції 
дитини, на допомогу та підтримку дити-
ни в оволодінні нею позиції суб’єкта в 
доступних їй видах діяльності [5]. 
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Постановка проблеми. Шумотерапія 
є досить поширеним корекційним за-
собом постановки голосу серед вока-
лістів, проте у роботі логопедів, які 
працюють з дітьми різного віку, вико-
ристовується дуже рідко. Проте зва-
жаючи на досить високу ефективність 
подібних процедур, варто її адаптувати 
до можливостей дітей та використо-
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вувати з дошкільниками та школярами, 
які мають фонетико-фонематичні пору-
шення мовлення. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Науково-теоретичний аналіз 
як вітчизняних, так і зарубіжних 
літературних джерел із проблеми орга-
нізації та проведення навчально-ви-
ховної роботи в умовах логопедичної 
групи, зокрема з дітьми із фонетико-
фонематичними порушеннями мовлен-
ня, виявив наявність певної кількості 
науково-методичних публікацій (О. В. Ба-
ринова, А. В. Калініченко, С. В. Коно-
валенко, О. І. Лазоренко, Н. В. Ніщева, 
Ю. В. Рібцун, К. М. Слюсар, О. Б. Спори-
шева, Т. В. Туманова, Т. Б. Філічева, 
А. В. Ястрєбова та ін.). 

Проблемі навчання та виховання 
дошкільників із ФФНМ присвячені 
численні науково-методичні досліджен-
ня, в яких розглядаються методи 
діагностики та корекції фонетико-фоне-
матичних відхилень у дітей (М. Б. Ейді-
нова, Г. А. Каше, С. В. Коноваленко, 
Л. В. Лопатіна, О. М. Мастюкова, Л. В. Мє-
лєхова, Ю. В. Рібцун, Н. В. Серєбрякова, 
Т. Б. Філічева, Г. В. Чіркіна та ін.). 

Мета статті полягає у визначенні 
особливостей використання шумотерапії 
у роботі з подолання фонетико-фоне-
матичного недорозвинення мовлення у 
дітей дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Закономірності мовленнєвого 
розвитку в дітей за умов нормального та 
порушеного онтогенезу є спільними, 
але при патології мовлення виявляються 
порушеними окремі відділи або функції 
мовленнєвого апарату, що негативно 
впливає на процес як породження  
мовленнєвих висловлювань, так і їх 
сприймання (О. О. Леонтьєв, О. Р. Лурія, 
Є. Ф. Соботович та ін.) [5, с. 11].  

На розуміння та продукування мов-
лення значно впливає стан сформо-
ваності фонологічного компоненту мов-
леннєвої діяльності. Найбільш поруше-
ним він є у дошкільників з акустико-
фонематичною та артикуляторно-фоне-
матичною дислалією, псевдобульбарною 
дизартрією та її мінімальними проявами. 
Так, при акустико-фонематичній дислалії 
через порушення операцій впізнавання 
та порівняння звуків за їх акустичними 

ознаками відбувається уподібнення зву-
ків на основі спільності ознак (на-
приклад, для дітей видаються однаковим 
звучання та вимова слів бабка і папка). 
При артикуляторно-фонематичній дис-
лалії внаслідок незавершеності процесів 
формування артикулювання та сприй-
мання звуків виникають заміни звуків 
(миска – мишка) [2]. 

При псевдобульбарній дизартрії вини-
кає палаталізація звуків (син – синь), а 
при стертій формі дизартрії спосте-
рігається обмеженість слухового сприй-
мання та контролю (чашки – шашки) [2].  

У дошкільників із мінімальними проя-
вами дизартрії, яка виникає внаслідок 
мікроорганічного ураження головного 
мозку, порушується моторна реалізація 
мовлення; через недостатність цент-
ральної регуляції страждає дихальна 
функція, зʼявляються мелодико-інтона-
ційні розлади [2, с. 20].  

Когнітивна складова та адекватне 
(відповідно до ситуації та потреб) мов-
леннєве спілкування у дітей із ФФНМ 
переважно є сформованим. У них наявна 
правильна відповідність внутрішньої 
програми висловлювання його зов-
нішньому мовленнєвому семантичному 
вираженню. Але, як зазначають науковці, 
дошкільники з різними формами дизарт-
рій відчувають певні труднощі в лексико-
граматичній складовій та звʼязному 
мовленні (О. М. Вінарська, Б. Ж. Монде-
лаерс, О. В. Правдіна, О. М. Пулатов, 
Ю. В. Рібцун, Е. Я. Сизова та ін.), а 
О. М. Мастюкова відмічає, що раннє 
ураження окремих складових мовлен-
нєвої функціональної системи при ди-
зартрії призводить до складної дезінтег-
рації всього мовленнєвого розвитку 
дитини [6, с. 164].  

У дітей із дизартрією відмічаються 
труднощі у використанні лексичних за-
собів, які проявляється у вживанні слів, 
близьких за значенням або за звуковою 
схожістю. 

З метою корекції зазначених відхи-
лень і була виокремлена словниково-
смислова компетентність. Формування 
навичок словотворення завжди балансу-
вало на межі лексики та граматики, адже 
словотвір виступає як засіб збагачення 
словника та удосконалення морфоло-
гічних умінь дітей [5, с. 11].  
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У дошкільників із різними формами 
дизартрії труднощі в словотворенні 
проявляються у розрізненні на слух і 
самостійному використанні найсклад-
ніших морфологічних форм, зокрема діє-
слів, утворених префіксальним способом. 
У них наявне неправильне граматичне 
вживання фонем у кінці слова. Часто в 
мовленні випускають чи плутають прий-
менники, неправильно вживають відмін-
кові закінчення та числові категорії  
[5, с. 12].  

Діти з фонетико-фонематичними не-
дорозвиненням мовлення відчувають 
певні комунікативні труднощі, що прояв-
ляються у соромʼязливості, мовлен-
нєвому негативізмі. Завдання педагогів – 
вселити віру у власні сили та можливості 
кожного вихованця [3, с. 89].  

Користуючись методом заглушення, 
дослідники отримали абсолютно неспо-
дівані результати. Виявилося, що вик-
лючення слуху, позбавлення голосу 
цього найважливішого регулятора, в ряді 
випадків не тільки не порушувало процес 
співу, але, навпаки, навіть покращувало 
його. У дослідах І. І. Левідова, наприклад, 
співаки брали ноти з більшою звучністю, 
упевненістю і природністю. При цьому 
вони могли співати навіть такі високі 
ноти, які їм не вдавалися в звичайному 
стані. Пояснюючи це парадоксальне 
явище, І. І. Левідов пише, що «... молодий 
співак в результаті неправильного співу, 
невміння використовувати свій голо-
совий матеріал сформував погану манеру 
звуковидобування, прищепив собі ряд 
шкідливих вокально-технічних навичок, 
сильно засмічуючи його голос, однак 
його вухо вже звикло до такого харак-
теру голосу. Співак сам себе імітує. Якщо 
такого співаку сказати, наприклад, що він 
«співає горлом», «затискає звук». що це 
не його справжній природний тембр, а 
зіпсований поганими звичками,  він не 
повірить і буде стверджувати, що такий 
характер звучання є саме його при-
родним звуком, мало того – що таке зву-
чання голосу йому подобається. У мо-
мент заглушення голос співака, неконт-
рольований і, отже, не коригований слу-
хом, направляється по своєму природно-
му руслу, а це може дати педагогу певний 
матеріал для судження про справжній 
характер голосу співака» [3, с. 112]. 

З поясненням І. І. Левідова можна 
погодитися, хоча воно і не є вичерпним. 
Якщо у дошкільника склалися непра-
вильні навички звукоутворення, то 
заглушення як би розриває ланцюги 
сформованих неправильних умовних 
рефлексів, дитина уже не може керу-
ватися слухом, перестає наслідувати та 
відтворювати свої колишні недоліки, 
орієнтується головним чином на свої 
внутрішні почуття, в результаті чого 
діяльність голосового апарату і направ-
ляється за її власним руслом [4, с. 91]. 

Потрібно також додати, що шум не 
тільки «вимикає» слуховий аналізатор, 
але і надає на нього сильну подразнюючу 
дію. Через слух шум діє на інші центри 
нервової системи, що призводить до 
відомої мимовільної зміни голосової 
функції. 

Таким чином, звичайний шум, який 
заважає нам чути, шкідливий чинник, з 
яким ми постійно боремося, виступає тут 
як свого роду лікувальний засіб. Ліку-
вання шумом знайшло широке поши-
рення в фоніатрії [2, с. 21].  

Нерідко виліковуються шумотерапією 
такі найнеприємніші порушення мовлен-
ня, як заїкання, втрата голосу (афонія) і 
різного роду недоліки вимови. Київський 
фоніатр І. Я. Деражний, вже багато років 
успішно застосовує шумовий апарат 
власної конструкції для лікування заїкан-
ня, радить також користуватися шумо-
терапією перед публічним виступом:  
для цього автор рекомендує протягом  
10 хвилин вважати вголос заглушеним 
[5, с. 12]. 

Подальші досліди з вимиканням слуху 
показали, що не всі однаково реагують на 
дію шуму. Так, у деяких дітей під впли-
вом шуму голос стає досить невпевне-
ним, співаку важко зберегти правильну 
інтонацію, темп мовлення помітно спо-
вільнюється, порушується ритм вібрато.  

Інші, навпаки, виявляють при дії шуму 
значну впевненість в співі, помічається 
навіть кілька підкреслених вимовлянням 
слів і фраз, інтонація не страждає, ритм 
не спотворюється, милозвучність голосу 
зростає, тембр набуває великої наси-
ченості обертонами [3, с. 89]. 

Далі виявилося, що діти по-різному 
реагують на шуми різного спектрального 
складу: якщо в шумі переважають низькі 
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частоти, то такий шум оцінюється як 
мʼякий, приємний, і він, як правило, 
стимулює голосову функцію. Шуми ж з 
переважанням високих призвуків (висо-
кочастотні) оцінюються як тверді, ко-
лючі, неприємні і погано позначаються 
на голосі. З цього ми можемо зробити 
важливий практичний висновок: в аком-
панементі співакам повинно міститися 
більше низьких, мʼяких звуків і менше 
різких, високих. 

Негативна дія високих частот на голо-
сову функцію співака пояснюється тим, 
що ці високі частоти сильно маскують, 
заглушають найважливішу акустичну 
якість голосу – його високий формант. 
Дошкільник перестає відчувати дзвін-
кість свого голосу, робить всілякі спроби 
її відновити, не досягає результату й 
відмовляється говорити. Крім того, за 
багатьма дослідженнями, звуки з перева-
жанням високих частот самі по собі 
мають негативний вплив на слух людини 
та її нервову систему [3, с. 67]. 

Чим же пояснити, що різні діти по-
різному реагують на заглушення? На наш 
погляд, розгадку цього явища слід 
шукати в тому, наскільки у дитини 
розвинене внутрішнє відчуття (мʼязове, 
вібраційне тощо). Адже коли дитина себе 
не чує, вона керується в управлінні 
голосом тільки своїми внутрішніми по-
чуттями. Зважаючи на це досвід з за-
глушенням можна з успіхом рекомен-
дувати як метод визначення ступеня 
самостійності їх внутрішньої чутливості 
або як свого роду пробу міцності сфор-
мованих навичок. 

Висновки та перспективи подаль-
ших розвідок. Шумотерапія – іннова-
ційний та малодосліджений метод в ро-
боті логопеда. Він потребує детальнішого 
вивчення у контексті подолання мовлен-
нєвих порушень, у тому числі фонетико-
фонематичних порушень мовлення. 
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ДИДАКТИЧНІ ІГРИ  
В ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ 

У статті розкрито особливості впливу 
дидактичних ігор на дітей із загальним 
недорозвиненням мовлення під час 
корекційних занять.  

В статье раскрыты особенности влияния 
дидактических  игр на детей с общим  
недоразвитием речи во время коррекционных 
занятий. 

In the article the features of influence of 
didactic games for children with general under  
development of speech during remedial  classes. 
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