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СТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРОСТОРУ-РИТМУ-РУХУ 
В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ 

У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ 
 
Мовленнєвий розвиток дитини – один із основних чинників становлення 

особистості в дошкільному віці. Ступінь розвитку цієї сфери психіки визначає рівень 
сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини: потреб, інтересів, знань, 
умінь та навичок, а також інших психічних процесів, які є основою особистісної 
компетентності [4]. 

Актуальність своєчасного мовленнєвого розвитку в дошкільному віці 
визначається завданнями щодо створення оптимальних умов для найповнішого 
розкриття потенційних можливостей кожної дитини, які проявляються в усіх 
дитячих видах діяльності та пов’язані з комунікацією. Варто наголосити, що 
спілкування є тією вирішальною умовою, яка визначає факт появи активного 
мовлення, строки його виникнення, темп розвитку й удосконалення в наступні 
періоди становлення особистості. Питання стосовно засвоєння складової структури 
слова в умовах порушеного мовленнєвого розвитку надзвичайно важливе. 
Розв’язуючи його, потрібно брати до уваги труднощі, що виникають під час 
опанування складоритмом дітьми із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ). 

Складоритмічна структура мовлення виступає важливим феноменом 
логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, які мають порушення мовлення. 
Недостатньо розвинене усне мовлення ускладнює спілкування дітей, а також, 
безсумнівно, перешкоджає звуковому аналізу і синтезу, що виступає бар’єром для 
засвоєння слів різної структурної складності. Своєчасне оволодіння 
складоритмічною структурою мовлення в дошкільному віці пов’язане з 
формуванням просторових, рухових та ритмічних реакцій, як загальних, так і 
артикуляційних аспектів, порушення яких впливає на недостатню сформованість 
складоритму [2]. 

Вивченням основних аспектів простору-ритму-руху, як невід’ємних параметрів 
складоритму залежить від стану сформованості простих та складних рухових актів, 
оптико-просторової орієнтації та мобільності, сприймання ритмічних і структурних 
характеристик слова (склади, слова, мінімальні структурні одиниці, квазіслова) [5]. 

Шляхи подолання порушень складової структури слова досліджували Н. Бабич, 
А. Гвоздєв, Е. Данілавічютє Б. Кітерман, Р. Лалаєва, К. Луцько, А. Маркова, 
Т. Мельніченко, Ю. Рібцун, В. Тарасун, В. Тищенко, Л. Трофименко, Н. Швачкін. 
На думку науковців, мовленнєва діяльність безпосередньо залежить від опанування 
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вимовою окремих звуків, але спотворення, які виникають, виступають причиною 
порушення складоритмічної структури мовлення [1; 2; 3]. 

Вищезазначене засвідчує про необхідність дослідження стану сформованості 
навичок просторових, ритмічних та рухових дій для успішного формування 
складоритмічної структури мовлення у дітей старшого дошкільного віку із 
загальним недорозвитком мовлення. Саме такий підхід буде комплексно 
досліджувати параметри складоритму у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. 

Отже, метою експериментального дослідження є визначення стану 
сформованості простору-ритму-руху як параметрів складоритму у дітей старшого 
дошкільного віку із ЗНМ. 

Дослідно-експериментальна робота виконувалась на базі закладу дошкільної 
освіти № 9 (комбінованого типу) Деснянського району м. Києва. Вибірку становили 
дві групи: діти старшого дошкільного віку з нормотиповим розвитком мовлення 
(15 дітей); діти старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення  
IІ-III рівня (15 дітей). 

Для реалізації мети дослідження було використано методику «Обстеження 
складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку» (Н. Бабич, 
К. Луцько, К. Тичина), яку було розроблено у межах реалізації наукової теми 
кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту 
людини Київського університету імені Бориса Грінченка [3]. 

Узагальнення результатів констатувального етапу дослідження блоків 
сформованості складоритмічної структури мовлення у дітей старшого дошкільного 
віку з нормотиповим розвитком та із ЗНМ репрезентовано в діаграмі (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рівні сформованості складоритмічної структури мовлення 
у дітей старшого дошкільного віку з нормотиповим розвитком 

та із загальним недорозвитком мовлення 
 
Узагальнюючи результати дослідження варто відзначити, що діти із загальним 

недорозвитком мовлення мають значні труднощі у вимові складоритмічних 
структур. Їхні кількісні та якісні показники значно відрізняються від тих, які 
визначено у дітей з нормотиповим розвитком. 
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Під час дослідження з’ясувалось, що у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ 
на низькому рівні вимова слів різної структурної складності, сприймання лексичних 
одиниць та можливості динамічної та ритмічної організації серійних рухів. Для 
їхнього майбутнього якісного процесу розвитку мовлення необхідний хоча б один 
компонент на високому рівні. 

Вищезазначене спонукало до розроблення методики «ПРОСТІР-РИТМ-РУХ» з 
формування параметрів складоритму у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. 
Перспективним напрямком нашого дослідження є перевірка ефективності окресленої 
методики у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОГО СЛУХОВОГО ГНОЗИСУ 
У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ 

 
Ранній і дошкільний вік є періодом найбільш інтенсивного розвитку мовлення, 

ефективність якого залежить від злагодженого функціонування і взаємодії різних 
аналізаторних систем, де слуховий – один із найважливіших аналізаторів. За допо- 
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