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Постановка проблеми. Для дитини 
мовлення виступає одним із основних 

засобів пізнання довкілля. Діти, 
знайомлячись із навколишнім світом, 
намагаються відобразити його у різних 
видах діяльності – грі, малюванні, 
ліпленні, розповідях тощо. Отримані 
враження від навколишнього світу 
дитина може передати за допомогою 
образів, уяви, завдяки різноманітних 
матеріалів втілити їх у реальні форми. 

Досить повно в педагогічній літе-
ратурі висвітлено проблеми мовленнєвої 
(А. Богуш, Н. Гавриш, О. Трифонова та ін.) 
та образотворчої діяльності (А. Івершинь, 
В. Інжестойкова, Т. Комарова, Н. Сакуліна 
та ін.). Однак, питання впливу нетра-
диційних технік ізотерапії на станов-
лення мовленнєвої діяльності дітей із 
тяжкими порушеннями мовлення зали-
шається одним із нагальних питань 
логопедичної практики. 

Мета статті: висвітлити особливості 
використання нетрадиційних технік 
ізотерапії в корекційній роботі осіб із 
загальним недорозвитком мовлення. 

Виклад основного матеріалy дослід-
ження. Діти з загальним недорозвитком 
мовлення є особливою категорією для 
теоретико-практичного вивчення в 
логопедії. Їх психофізичні особливості 
справляють значний вплив на фор-
мування усіх видів діяльності й 
зображувальна діяльність не є вик-
люченням. Зображувальна діяльність 
дітей із загальним недорозвитком 
мовлення (ЗНМ) та дітей з нормою 
мовленнєвого розвитку суттєво відріз-
няються. Діти з ЗНМ значно пізніше 
починають звертати увагу на забарв-
лення предметів і співвідносити кольори. 
У них виявляються труднощі запа-
м’ятовування та диференціації кольорів, 
спостерігається тенденція до заміни назв 
проміжних кольорів, причому такі 
перенесення є стійкими. Малонасичені 
кольори діти з ЗНМ часто називають 
«білими»: недостатнє сприймання слабо-
насичених кольорів впливає і на їх назву. 
Якщо старші дошкільники з нормою 
мовленнєвого розвитку вільно викорис-
товують слова-визначення «зеленува-
тий», «світло-жовтий», «блакитний», то 
діти з ЗНМ такими визначеннями не 
володіють [5].  

У дiтей iз ЗНМ мовленнєвий недо-
розвиток часто поєднується з руховими 
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порушеннями рiзного характеру та 
ступеня вираженостi. У таких дош-
кiльникiв iз затримкою формується 
готовнiсть руки до письма, тому довго не 
проявляється iнтерес до малювання. У 
дiтей iз ЗНМ вiдзначається загальна 
моторна незграбнiсть, недостатня 
координованiсть рухiв руки та пальцiв; 
спостерiгається уповiльнене формування 
просторових уявлень. При ЗНМ 
вiдмiчається дзеркальне вiдтворення 
частин малюнка, зображення тiльки 
однієї або декiлькох просторових ознак, 
вiдсутнiсть деяких (iнодi значущих) 
деталей, неправильнiсть пропорцiй, 
вiдхилення лiнiй вiд заданого напрямку, 
розриви мiж лiнiями в мiсцях з’єднання, 
перетин лiнiй. У рядi випадкiв при ЗНМ 
спостерiгаються легкi руховi порушення 
(тремор пальцiв рук). Дiти не можуть 
правильно тримати олiвець, пензлик, 
регулювати силу натиску [6]. 

Вiдзначається ослаблення i збiднення 
зорових уявлень про предмет, труднощi у 
спiввiдношенні сприйнятого на слух 
слова з його зоровим образом. При 
малюваннi тих чи iнших предметiв через 
бiдний словниковий запас i труднощi 
засвоєння понять «частина-цiле» випус-
каються важливi деталi, необхiднi для їх 
розпiзнавання (наприклад, ручка у 
чашки, гребiнець у пiвня тощо). Загалом 
у дiтей iз ЗНМ спостерiгається несфор-
мованiсть технiки малювання, що 
характеризується одноманiтнiстю спосо-
бiв зображення предметiв, наявнiстю 
шаблонних зображень (клiше), що повто-
рюються у всiх малюнках iз деякими 
змiнами та доповненнями. Тому, 
простежується вузька тематичнiсть 
малюнкiв, їх схематизм [3]. 

Порушення уваги, пам’ятi, емоцiйно-
вольової сфери (пiдвищена збудливiсть 
нервової системи), що вiдрiзняються 
своєрiднiстю у дiтей iз загальним 
недорозвитком мовлення, теж значно 
впливають на якiсть зображення. Часто 
для дiтей даної категорiї важливим є сам 
процес малювання, а не його результат. 
Зображувальна дiяльнiсть дiтей iз пору-
шенням мовлення потребує цiлеспрямо-
ваного розвитку. Необхiдно стимулювати 
розвиток пiзнавальних процесiв, дрiбної 
моторики й iнтересу до самої дiяльностi. 

Ефективним корекцiйним засобом 
розвитку мовлення дiтей iз ЗНМ висту-
пає iзотерапiя. Iзотерапiя – зображу-
вальна творчiсть, що бере участь в 
узгодженнi мiжпiвкульної взаємодiї; вона 
потребує участi багатьох психiчних 
функцiй. У процесi малювання акти-
вiзується i конкретно-образне мислення, 
яке в основному пов’язане з роботою 
правої пiвкулi, i абстрактно-логiчне, за 
яке вiдповiдає лiва пiвкуля. Iзотерапев-
тична дiяльнiсть – це своєрiдний аналог 
«графiчного мовлення», – писав 
Л. С. Виготський. 

Нетрадицiйнi технiки iзотерапiї – це 
способи створення нового, оригiнального 
твору мистецтва, в якому гармонує все: i 
колiр, i лiнiя, i сюжет. Проблемою 
розвитку нетрадицiйних технiк iзотерапiї 
займалися Т. Сайганова, Р. Казакова, 
В. Слєпцова, Т. Смагiна, Е. Сєдова 
О. Недорєзова, Н. Степанова, В. Волчкова 
та iншi [4]. 

Дiти оволодiвають рiзним зображу-
вальними технiками, зокрема:  
 малювання за допомогою трафаретiв, 

шаблонiв, природного матерiалу; 
 пластилiнографiя – створення зобра-

ження (об’ємного або плоского) з 
допомогою пластилiну та додаткового 
матерiалу (природного, бросового 
тощо); 

 «малювання долоньками», «пальчико-
вий живопис» – прийом малювання 
долонею: занурення всiєї долонi або її 
частини у фарбу та формування 
вiдбитка; 

 кляксографiя – це iгри з плямою: 
роздування фарби, розтягування 
фарби нахилом листа, створення плям 
за допомогою соломинки та домальо-
вування до впiзнаваного образу; 

 сира акварель або малювання «по 
мокрому» – створення зображення на 
мокрому аркушi паперу; 

 обривна, об’ємна аплiкацiя; 
 конструювання з паперу з елементами 

орiгамi; 
 зображення у виглядi колажу; 
 граттаж – продряпування зображення 

з барвистого шару; 
 технiка штриха тощо [3]. 

Використання в роботi з дiтьми з ЗНМ 
нетрадицiйних технiк малювання забез-
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печує розвиток сенсорної сфери не 
тiльки за рахунок виконання вiдповiдних 
дiй, вивчення властивостей зображу-
ваних предметiв, але й завдяки роботi з 
рiзноманiтним зображувальним мате-
рiалом. Вiдбувається стимуляцiя пiзна-
вальної сфери та iнтересу дитини 
(використовуються предмети, що безпо-
середньо оточують малюка кожен день у 
новому ракурсi: можна малювати 
власною долонькою, пальчиками, замiсть 
пензлика використовувати колосок або 
листя дерев). Вiдбувається розвиток 
словесно-логiчного та наочно-образного 
мислення, активiзацiя самостiйної розу-
мової i мовленнєвої дiяльностi кожної 
дитини («Чим я ще можу малювати? Що я 
можу цим матерiалом намалювати?») [2]. 

Створюються умови для подолання 
загальної моторної незручностi, роз-
витку дрiбної моторики, якi реалiзуються 
за рахунок використання рiзноманiтного 
зображувального матерiалу, нових тех-
нiчних прийомiв, що вимагають точностi 
рухiв, але не обмежують пальцi дитини 
фiксованим положенням (як при пра-
вильному триманнi олiвця чи пензля). 
Адже для створення зображення завiю-
ються власнi долоньки, рiзнi печатки, 
трафарети, технiка «кляксографiя», 
замiсть традицiйних кистi й олiвця [1]. 

Займаючись «пластилiнографiєю», 
дитина розвиває умiлiсть рук, змiцнює 
силу рук; рухи обох рук дитини стають 
бiльш узгодженими, а рухи пальцiв 
диференцiюються: таким чином дитина 
готує руку до засвоєння складної 
навички – письма. Усьому цьому сприяє 
хороше м’язове навантаження пальчикiв. 
У дiтей розвивається пiнцетне хапання, 
тобто захоплення дрiбного предмета 
двома пальцями або пучкою, вони також 
вчаться самостiйно здiйснювати рух у 
всiх його якостях: силi, тривалостi, 
спрямованостi. 

Для створення складного симетрич-
ного зображення застосовують технiку 
«монотипiя». Пiд час такої роботи в мiру 
тренування моторики рук та пальцiв 
вдосконалюється стан мовлення дiтей iз 
загальним недорозвитком мовлення. 
Сумiсна дiяльнiсть дiтей та педагога 
сприяє формуванню психофiзiологiчної 
основи мовлення. 

Нетрадицiйнi технiки iзотерапiї ство-
рюють атмосферу вiдкритостi, невиму-
шеностi, розкутостi, сприяють розвитку 
самостiйностi дiтей, їх iнiцiативностi, 
формують емоцiйно-позитивне ставлен-
ня до образотворчої дiяльностi. Ство-
рення ситуацiї успiху для кожної дитини 
дозволяє корегувати її емоцiйно-вольову 
сферу, що також позитивно позначається 
на динамiцi мовленнєвого розвитку. 

При використаннi нетрадицiйних 
технiк iзотерапiї одночасно вирiшуються 
й окремi лого-корекцiйнi завдання пiдго-
товчого перiоду (нормалiзацiя мовлен-
нєвого дихання, удосконалення роботи 
м’язiв периферичного мовленнєвого 
апарату). Так, створюючи зображення за 
допомогою видування фарб («малюван-
ня мильними бульбашками», технiка 
«кляксографiя»), дiти непомiтно для себе 
змiцнюють м’язи губ, а логопед має 
можливiсть здiйснювати своєрiдну 
дихальну гiмнастику, необхiдну для дiтей 
iз загальним недорозвитком мовлення. 
Формування активного та пасивного 
словника вiдбувається за рахунок 
використання слiв, що позначають 
предмети, дiї та ознаки з урахуванням 
граматично правильного узгодження їх у 
родi, числi й вiдмiнку, що сприяє корекцiї 
граматичного ладу мовлення. На занят-
тях iз використанням технiк iзотерапiї 
дiти знайомляться iз новими словами, 
вчаться їх розумiти, розрiзняти i, 
нарештi, вживати цi слова у власному 
мовленнi, що сприяє активiзацiї словника 
дошкiльникiв [5]. 

Малювання за сюжетом оповiдання з 
подальшим коментуванням свого ма-
люнка – ефективний прийом роботи над 
зв’язним мовленням дiтей iз загальним 
недорозвитком мовлення. Малювання за 
певним сюжетом сприяє кращому його 
осмисленню i пiдвищенню якостi пере-
казу: його зв’язностi, послiдовностi, 
повнотi, iнформативностi. Якщо в якостi 
наочної опори використовуються малюн-
ки, якi створюються дiтьми, вони 
швидше та повнiше засвоюють мовлен-
нєвий матерiал, оскiльки, такi зобра-
ження вiдiграють роль наочностi для 
мовних вправ. 

У продуктивнiй дiяльностi значно 
швидше вiдбувається розвиток сприй-
мання й усвiдомлення мовлення дiтьми 
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тому, що воно набуває дiйсно практичної 
спрямованостi та має велике значення 
для виконання тiєї чи iншої запро-
понованої дiяльностi. Рiзнi види 
iзотерапевтичної дiяльностi позитивно 
впливають на розвиток мовлення: можна 
легко створювати проблемнi ситуацiї, що 
сприяють появi мовленнєвої активностi 
та формують комунiкативну спрямо-
ванiсть мовлення [5]. 

Таким чином, використання нетради-
цiйних технiк iзотерапiї в роботi з дiтьми 
з загальним недорозвитком мовлення 
може сприяти подоланню моторної 
незграбностi (а значить i слабких обра-
зотворчих умiнь, що демонструються 
дiтьми при проведеннi традицiйних 
занять образотворчою дiяльнiстю); цi 
технiки розвивають окомiр i коорди-
нацiю рук, фантазiю, творче бачення i 
уяву; завдяки цьому засобу по-новому 
вiдкривається перед дитиною свiт, що 
допомагає активiзувати та розширити 
словниковий запас, дає уявлення про 
новi можливостi взаємодiї з предметами, 
дозволяючи встановити граматичнi 
закономiрностi при описi своїх дiй, а 
також створює потужну психофiзiо-
логiчну базу для розвитку мовлення. 
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ДИДАКТИЧНА МАТЕМАТИЧНА ГРА 
ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО 

МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ  
ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ  

У статті схарактеризовано стан зв’яз-
ного мовлення старших дошкільників із 
загальним недорозвитком мовлення. Автор 
пропонує використати дидактичні матема-
тичні ігри для корекції зв’язного мовлення 
дітей означеної категорії. 

В статье описано состояние связной речи 
старших дошкольников с общим недоразви-
тием речи. Автор предлагает использовать 
дидактические математические игры для 
коррекции связной речи детей упомянутой 
категории. 

The article describes the state of the connected 
speech of children of senior preschool age with 
General speech underdevelopment. The author 
proposes to use a didactic mathematical games for 
the correction of coherent speech of children 
indicated category. 

Ключові слова: загальний недорозвиток 
мовлення, зв’язне мовлення, старший дошкіль-
ний вік, дидактична математична гра. 

Ключевые слова: общее недоразвитие 
речи, связная речь, старший дошкольный воз-
раст, дидактическая математическая игра. 

Key words: general underdevelopment of 
speech, coherent speech, senior preschool age, 
didactic mathematical game. 

 

Постановка проблеми. Достатній 
рівень мовленнєвого розвитку старших 
дошкільників із мовленнєвими пору-
шеннями, як визначають реформи 
дошкільної освіти в Україні, – невід’ємна 
складова оптимальної підготовки дітей 
до шкільного навчання. Зміст мов-
леннєвої підготовки старших дошкіль-
ників має забезпечити якісне засвоєння 
вербальної інформації у наступній 
освітній ланці, мовленнєву взаємодію із 
соціумом, що є можливим завдяки 
високому рівню усного мовлення 
(А. Богуш, Н. Пахомова, Є. Соботович, 
В. Тарасун, М. Шеремет та ін.). 
  


