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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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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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могою нього збагачуються уявлення дитини про навколишній світ. Пізнання 
предметів і явищ тісно пов’язане зі сприйманням звуків як властивостей предметів. 

Сприймання, розуміння і відтворення вербального мовлення обумовлено 
нормальним функціонуванням слухового аналізатора поряд із збереженням інших. 
У ранньому і дошкільному віці відбувається розвиток і вдосконалення різних 
компонентів слухового сприймання, завдяки цьому дитина починає диференціювати 
просторові, темброві, звуковисотні, динамічні, ритмічні, фонематичні ознаки звуків 
(Б. Теплов, К. Тарасова, Н. Швачкин). Сформованість зазначених компонентів 
слухового сприймання відкриває перед дитиною широкі можливості пізнання 
навколишнього світу, стає фактором розвитку комунікації і мовлення. 

У логопедії проблема розвитку саме слухового сприймання у дітей з порушеннями 
мовлення розглядається з різних позицій. Дослідники вказують на недостатність 
фонематичного слуху у дітей означеної категорії (Г. Каше, Р. Лєвіна, М. Трауготт, 
Т. Туманова, Т. Філічева, Г. Чиркіна, С. Шаховська та ін.), порушення здатності 
сприймання і відтворення ритмічних і складових послідовностей (Г. Бабіна, А. Герма- 
ковський, В. Ковшиков, К. Луцько, A. Маркова, Є. Соботович та ін.); труднощі 
диференціації інтонаційних характеристик (Л. Копачівська, Л. Лопатіна). Методичним 
аспектам розвитку слухового сприймання дітей дошкільного віку з порушеннями 
мовлення значна увага приділяється в роботах Г. Волкової, Л. Давидович, Н. Жукової, 
Г. Каше, Р. Лалаєвої, B. Селіверстова, Т. Туманової та ін. [4]. 

Для дітей з порушеннями мовлення характерною є слабкість саме акустико-
гностичних процесів (О. Гопіченко, Е. Данілавічютє, Н. Жукова, С. Конопляста, 
Р. Лєвіна, Є. Соботович, Т. Філічева, Г. Чиркіна), а саме, знижена здатність до 
сприймання немовленнєвих та мовленнєвих звуків при збереженому слухові. 
Порушення немовленнєвого слухового гнозису можуть проявлятися у 
несформованості диференційованого сприймання побутових шумів, звуків мовлення, 
тембру, висоти і сили голосу, а також недостатній перцепції ритмічних структур. 

Дослідження слухового сприймання Л. Переслені та Т. Фотікової виявили, що у 
дітей дошкільного віку спостерігаються труднощі у перцепції немовленнєвих звуків, 
які пов’язані з відсутністю слухових предметних образів, порушеннями слухової 
уваги, диференційного сприймання побутових шумів, правильного аналізу 
ритмічних структур [4]. 

Розвиток невербального слухового гнозису у дитини дошкільного віку 
забезпечує формування уявлень про звукову сторону навколишнього світу, 
орієнтування на звук як одну з найважливіших характеристик і властивостей 
предметів, явищ живої та неживої природи, а оволодіння звуковими 
характеристиками сприяє цілісності сприймання, що має важливе значення в процесі 
пізнавального розвитку молодшого дошкільника [2]. 

За допомогою невербального слухового гнозису дитина може сприймати і 
диференціювати немовленнєві звуки, визначати напрямок і ступінь віддаленості 
джерела звуку, здійснювати слухове орієнтування в просторі, аналізувати звуки по 
частоті, інтенсивності, тривалості і тембру, виконувати безпосередньо функцію 
аналізу різних фізичних якостей звукового стимулу. Результати наукових розвідок 
вивчення окресленої проблематики дозволило з’ясувати, що слухове сприймання 
визначається як один із базових нейропсихологічних механізмів формування 
вербального та невербального мовлення, який характеризується необхідністю 
сукцесивного сприймання послідовності стимулів (звуків), що реалізуються в часі і 
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просторі. Це дає підстави дійти висновку, що порушення невербального гнозису 
слухової модальності буде причиною проблем розвитку фонематичних процесів, 
тому потребує детального дослідження[1; 3, с. 3]. 

Вищезазначене засвідчує про необхідність дослідження стану сформованості 
невербального слухового гнозису у дітей старшого дошкільного віку із загальним 
недорозвитком мовлення для визначення його особливостей. 

Отже, метою експериментального дослідження є визначення особливостей 
невербального слухового гнозису у дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ. 

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

Для реалізації мети дослідження було використано методику, яка була 
розроблена К.Тичиною та Г. Шафаренко. Вона складається з 3-х блоків: 

І Блок – «Розрізнення на слух немовленнєвих звуків» включає в себе 3 завдання, 
спрямовані на розрізнення немовленнєвих звуків. 

ІІ Блок – «Сприймання та відтворення ритмів на слух» складається із серії трьох 
проб: 

1) відтворення ритмів за слуховим зразком; 
2) відтворення ритмів за мовленнєвою інструкцією; 
3) відтворення ритмів під рахунок. 
ІІІ Блок – «Розрізнення на слух висоти, сили та тембру голосу» складається із 3-х 

завдань для перевірки у дітей сприймання інтонаційних компонентів, визначення 
приналежності голосу, сприймання та відтворення висоти, сили та тембру голосу. 

Узагальнення результатів констатувального дослідження, а саме визначення 
рівнів сформованості немовленнєвого слухового гнозису у дітей молодшого 
дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення та без порушень 
мовленнєвої функції репрезентовано в діаграмі (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рівні сформованості немовленнєвого слухового гнозису 

у дітей молодшого дошкільного віку 

Діти із ЗНМ 

Високий рівень 
Середній рівень 
Низький рівень 

Діти з НМР 

Високий рівень 
Середній рівень 
Низький рівень 
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Проведений констатувальний експеримент дозволив визначити наступні 
особливості немовленнєвого слухового гнозису: слабкість акустико-гностичних 
процесів, що проявляється у недостатній сформованості процесів диференціації 
невербальних звуків, особливо таких, що схожі за набором якостей звукового 
стимулу. Також у даної категорії дітей спостерігаються неточності у відтворенні 
ритмічних структур; помітні труднощі під час диференційованого сприймання 
побутових шумів, звуків навколишнього середовища, тварин, транспортних засобів, 
небезпеки тощо, а також зниженій здатності до сприймання інтонаційних 
компонентів, визначенні приналежності голосу, напрямку, звідки лунає звук. 

Отже, у дітей із ЗНМ на початкових етапах розвитку мовлення існують труднощі 
сприймання просторових, часових, темпоритмічних та інших характеристик 
немовленнєвих звучань. Це призводить до того, що формуються недостатньо повні і 
диференційовані слухові образи явищ, предметів навколишньої дійсності, що, у свою 
чергу, негативно впливає на мовленнєвий, пізнавальний і комунікативний розвиток. 

Підсумовуючи результати констатувального експерименту зазначимо, що 
актуальним є питання цілеспрямованого формування немовленнєвого слухового 
гнозису для активізації мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ 
І-ІІ рівня, що стало подальшим полем нашого наукового пошуку. 
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