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спеціальних засобів корекції передбачено наявність корекційних програм, але 

прикладів або посилань на такі комп’ютерні програми нами не було помічено.  

Подальших розвідок потребує вивчення досвіду корекційно-логопедичної 

роботи із застосуванням логопедичних ігор у приватних центрах розвитку дітей 

дошкільного віку. 
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Забєліна Г.Д. 

ВИКОРИСТАННЯ КАЗКОТЕРАПІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ 

У сучасному світі дошкіллю приділяється все більше уваги, навіть на 

законодавчому рівні. Законом України «Про освіту» визначено, що основною 

метою освіти є всебічний розвиток дитини як особистості: розвиток її 

талантів, розумових здібностей, збагачення інтелектуального, культурного 

потенціалу. 

Важливу роль на шляху досягнення цієї мети відведено початковій ланці 

освіти, адже саме у дошкільний період у дітей формуються основи наукового 

світорозуміння, визначаються способи навчальної діяльності. Дитина вчиться 
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жити серед людей. Однак, з кожним роком збільшується кількість дітей, які 

мають патології мовлення, найпоширенішим серед яких є заїкання. 

Ключові слова: заїкання, казкотерапія, комунікація. 

Постановка проблеми. Заїкання – складний вид мовної патології, який 

спричиняє значні мовленнєві труднощі та ускладнює спілкування заїкуватого з 

оточуючими, тим самим травмуючи психіку дитини. У дітей із порушенням 

розвитку мовлення порушуються комунікативні здібності. Це – відсутня 

мотивація до спілкування, розлади поведінки, труднощі у налагодженні 

контактів, підвищена емоційна стомлюваність. Для подолання цих проблем 

необхідно застосувати цілеспрямований процес для навчання засобів 

спілкування та уміння їх застосовувати на практиці. 

Аналіз досліджень та публікацій. Дослідження з казкотерапії та 

вивчення теоретичних та практичних аспектів роботи з казкою, її впровадження 

в індивідуальну та групову роботу, широко представлені в роботах українських 

науковців Ю. Алімова, Д. Арановська-Дубовис, О. Бреусенко-Кузнєцов, 

О. Вознесенська, М. Забродський, Є. Заїка, О. Мартиненко, Г. Мікляєва, 

Л. Терлецька, Р. Ткач, Т. Яценко та ін. Авторами здійснена спроба дати 

визначення казкотерапії, розроблені методичні та вікові підходи до її 

застосування.  

Мета статті: практично дослідити особливості казкотерапії як напрямку 

для полегшення формування комунікації дітей із заїканням. 

Виклад матеріалу дослідження. У період з 12 жовтня по 1 листопада 

2020 року було проведено експериментальне дослідження комунікативних 

здібностей у дітей з проблемою заїкання. Дослідження проводилось у 

спеціальному класі для дітей з мовними порушеннями. Були проведені 

констатуючий, формуючий, контрольний експерименти для доведення 

теоретичних положень і підтвердження висунутої гіпотези, що формування 

комунікативних здібностей у дітей із заїканням за допомогою прийомів та 

методів казкотерапії у педагогічній реабілітації дітей із заїканням дає позитивні 

результати. 
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Для визначення розвитку комунікативних здібностей було проведено 

обстеження дітей із заїканням. 

Також були опрацьовані наступні задачі: 

- вивчення анамнестичних даних дітей;  

- спостереження за групою дітей із проблемою заїкання; 

- виявлення труднощів у ситуаціях спілкування для кожної дитини; 

- визначення рівня фіксації дітей на своєму «дефекті» 

- визначення контрольної та експериментальної групи дітей. 

 У ході дослідження використовувались наступні методи та методики:  

- метод аналізу анамнестических даних; 

- метод спостереження; 

- бесіда; 

- методика оцінки комунікативних та організаційних нахилів (КОС), 

розроблених Б.А. Федоришиним, що була перетворена й пристосована для 

дітей із заїканням;   

- методика діагностики "перешкода" у встановленні емоційних контактів 

В.В. Бойка. 

Для реалізації мети, були розв’язані наступні програмні задачі: 

- ознайомлення із різними способами спілкування у змодельованих 

ситуаціях; 

- розвиток емоційної сфери, вміння розрізняти емоції й правильно їх 

виражати; 

- розвиток когнітивних процесів (пам’ять, мислення, уява, увага); 

- навчання правильній побудові висловлювання; 

- ознайомлення з різними невербальными засобами спілкування й 

використання їх у мовленні; 

- активація дрібної моторики, творчої уяви; 

- виховання почуття єдності, колективу; 
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Формувальна робота із дітьми, що заїкаються, складається з чотирьох 

етапів. Казкотерапію можна застосувати до навчального, перехідного та 

завершального етапів. 

Програма формуючої дії була побудована у відповідності до вимог 

корекційної роботи з подолання заїкання та метода казкотерапії, а також з 

урахуванням етапів розвитку комунікативних здібностей та індивідуальних 

особливостей кожної дитини. 

У формуючу програму увійшли ігри та вправи, а також заняття, 

запропоновані Зинкевич-Євстигнеєвою Т.Д. [5]/ 

Під час заняття були використані казки Ш. Перро, А. Смирнової, 

С.А. Черняєва, Е.В. Белінської. 

У формуючу програму увійшли 25 занять: 19 занять групових, 6 – 

індивідуальних. 

Діти відповідали на запитання та фіксували відповіді за методиками 

оцінки КОС та діагностики «перешкод». Була проведена методика оцінки 

комунікативних та організаторських здібностей. 

Результати: 

- після проведених занять, рівень комунікативних здібностей в 

експериментальній групі змінився. Якщо до початку формуючого впливу 

показник рівня розвитку комунікативних навиків групи був 60%, після – він 

підвищився до 80%.  

Слід також відмітити, що до початку формуючого експерименту у трьох 

дітей рівень комунікації був середнім, а у двох – нижче середнього. Після 

проведених занять рівень трьох дітей середній, у двох – високий; 

Таким чином, порівнюючи обидва показники, можна сказати, що 

використання казкотерапії на формуючих заняттях позитивно впливає на 

розвиток комунікативних здібностей у дітей із заїканням. 

Другою методикою була діагностика «перешкод» під час спілкування. За 

результатами констатуючого експерименту, головними перешкодами були 

неадекватність прояву емоцій та домінування негативу. 
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Таким чином, бачимо, що у результаті формуючої роботи більшість дітей 

змогли позбавитися деяких своїх «перешкод», які заважали їм спілкуватися з 

оточенням. 

За результатами констатуючого експерименту, розвиток комунікативних 

здібностей дітей експериментальної групи було наступним: на середньому рівні 

– 3 дітей (60%), нижче середнього – 2 (40%). 

Після формуючого експерименту, контрольні дослідження рівня розвитку 

комунікативних здібностей, наступні: в експериментальній групі результати 

підвищились: на високому рівні – 2 дітей (40%), на середньому рівні – 3 (60%).  

Порівнюючи перші показники з другими, можна зробити наступні 

висновки: ефективність формуючого впливу дорівнює 50%. 

Підсумовуючи результати формуючого впливу, можна зробити висновки, 

що діти експериментальної групи зуміли розвинути свої комунікативні 

здібності до високого рівня. Тобто, отримані на заняттях знання та вміння, діти 

змогли перенести у повсякденні ситуації спілкування. Використання 

казкотерапії під час формуючих занять посприяли пришвидшенню цього 

процесу. 

Також в експериментальній групі 3 дітей змогли впоратись й подолати 

основні «перешкоди» у спілкуванні та визначення зі своїми емоціями. 

Таким чином, е ефективність формуючого впливу казкотерапії на 

пришвидшення формування комунікативних навичок. 

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Заїкання – найдревніша та найбільш розповсюджена проблема в історії 

вивчення розладів мовлення. Однак, порушуючи комунікативний бік мовлення, 

воно вплітається у процес розвитку особистості, її соціалізації, тим самим 

перестаючи бути просто мовленнєвим порушенням. 

Подолання заїкання – комплексний процес логопедичного, психолого-

педагогічного та, при необхідності, медичного впливу. Важливе місце у цьому 

займає психотерапевтична робота, яка направлена на розвиток соціальних 

взаємовідносин. За результатами дослідження можна зробити висновки, 
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гіпотеза знайшла своє підтвердження: використання методів казкотерапії дає 

позитивні результати в значно коротший термін. Використовуючи методи та 

прийоми казкотерапії на заняттях з формування комунікативних здібностей 

дітей із заїканням, можна досягти позитивних результатів; підвищити рівень 

розвитку комунікативних здібностей, позбутися багатьох «перешкод».  

Дослідження показало, що у п’яти дітей спостерігається ранній 

мовленнєвий розвиток у поєднанні з двомовністю. Двоє дітей (неврозоподібне 

заїкання) заїкаються через спадковість ( по батьківській лінії). 

Спостереження проводилось з дітьми під час занять, в повсякденній 

діяльності, грі, побутовій діяльності. 

Спостереження показали, що у дітей з невротичним заїканням виникають 

труднощі під час спілкування з незнайомими людьми, у незнайомій ситуації, 

під час виконання доручення, під час покарання, перезбудження. На відміну від 

них, при неврозоподібному заїканні нема конкретних ситуацій, щоб у дітей 

виникали труднощі. Симптоми заїкання виникають у повсякденних ситуаціях, 

коли діти забуваються. 
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