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Біляніна В.М. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛОГОРИТМІЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ 

МОВЛЕННЯ ІІІ РІВНЯ 

У статті розглядаються особливості проведення логоритмічних занять 

в процесі корекції та формування мовлення у дітей старшого дошкільного віку 

з ЗНМ ІІІ рівня. 

Ключові слова: логоритмічні заняття, темп, ритм, діти з загальним 

недорозвитком мовлення. 

Постановка проблеми. Розробка та пошук ефективних методів 

подолання загального недорозвитку мовлення (ЗНМ), що характеризується 

великою поширеністю, складністю симптоматики і патогенезу, є важливим 

завданням сучасної логопедії. У структурі цього виду дизонтогенезу, поряд з 

системним недорозвиненням мовленнєвої діяльності, виявляється і своєрідність 

психічного розвитку, специфічні риси загальної емоційної незрілості, 

затриманий або нерівномірний розвиток інтелекту, слабка регуляція довільної 

діяльності, рухова неповноцінність (І. Власенко, Ю. Гаркуша, Н. Жукова, 

Р. Лалаева, Р. Левіна, З. Ленів, О. Пріходько, Є. Соботович, Л. Трофімова та 
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ін.). Таким чином, ЗНМ є складним системним порушенням, що поєднує в собі 

різноманітну мовленнєву та немовленнєву симптоматику.  

Аналіз досліджень і публікацій. Музика активно застосовується як один 

із засобів терапії, впливаючи на регулювання психовегетативних і 

фізіологічних процесів, психоемоційного стану, дозволяючи засвоювати нові 

позитивні установки і форми поведінки, активізуючи комунікативну функцію. 

Для логопедичної роботи можливості музичного мистецтва є також 

прийнятними. Музика використовується в корекційно-розвивальній роботі з 

усіма категоріями дітей, які мають порушення в розвитку (Н. Александрова, 

І. Багрова, Г. Волкова, В. Гринер, Т. Овчинникова, Е. Оганесян, Ю. Флоренская, 

Е.Шершньова, Ю. Яхніна і ін.). Однак досліджень, які вивчають можливості 

використання музичного впливу на дітей дошкільного віку з ЗНМ, недостатньо. 

Корекційні можливості музичного виховання дошкільнят з ЗНМ реалізуються 

не в повній мірі. Все вище сказане і визначає актуальність даної проблеми.  

Мета статті. Висвітлення впливу логоритмічних занять на розвиток дітей 

з ЗНМ та визначення структури таких занять в процесі корекційно-розвивальної 

роботи з дітьми з ЗНМ дошкільного віку.  

Виклад матеріалу дослідження. Засобами музики можливо формувати 

темп і ритм дихання, оральний праксис, удосконалювати просодику, 

фонематичні процеси, розширювати обсяг лексики, закріплювати вміння 

правильно будувати зв'язні висловлювання. Музичні засоби, які 

використовуються в роботі з дітьми з ЗНМ дозволяють удосконалювати 

сприйняття, слухову увагу і пам'ять, оптико-просторові уявлення та навички, 

загальну та дрібну моторику, міміку, почуття ритму і темпу, а також 

виховувати необхідні особистісні та вольові якості.  

Рухи з музичним супроводом позитивно впливають на розвиток слуху, 

уваги, пам'яті, орієнтуванню у просторі, здатності рухатись у відповідності до 

малюнка музичного твору. Необхідно визначити основні впливи логоритмічних 

занять на мовленнєві та немовленневі процесу у дітей. Формування та 

удосконалення мовлення - виховання темпу і ритму дихання і мовлення, 
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орального праксису, просодії, фонематичного слуху, дикція – все це є 

первинний вплив логоритмічних занять. Формування та удосконалення 

немовленнєвих процесів – гнозис та праксис, слухова увага та пам'ять, оптико-

просторові уявлення, зорове орієнтування, координація рухів, почуття темпу і 

ритму – процеси, які передують мовленню та супроводжують його розвиток є 

невід’ємним завданням логоритмічних занять [1,2].  

Основним принципом всіх видів роботи на логоритмічному занятті є 

тісний зв'язок руху з музикою та включення мовного матеріалу в роботу. 

Реалізація цього принципу відбувається в процесі використання наступних 

засобів[4, с.7]: 

вправ на активізацію уваги;  

вправ на регулювання м’язового тонусу;  

ходьби та марширування в різних напрямках;  

рахункових вправ, що формують почуття музичного темпу; 

ритмічних вправ; 

вправ на розвиток дихання, голосу та артикуляції; 

співів, грі на інструментах; 

ігрової діяльності; 

вправ для розвитку творчої ініціативи. 

Більшість авторів (Г. Волкова, Т. Овчиннікова, З Ленів, І. Лопухіна) 

позначаючи навчально-виховні задачі логоритміки виділяли такі напрями 

роботи [5, с.32]:  

- вчити відтворювати розвиток музичних образів і погоджувати рухи з їх 

характером, ритмічно і виразно рухатися, грати в музичні ігри; 

- розвивати почуття ритму: вчити відчувати в музиці ритм, виразно і 

невимушено рухатися відповідно до музики прискорювати і сповільнювати 

руху відповідно до музики; 

- відзначати в русі метр, метричну пульсацію, акценти, ритмічний 

малюнок; 

- змінювати руху відповідно до музичної фрази; 
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-  самостійно починати рух після музичного вступу. 

Логоритмічні заняття включають елементи музичного заняття, елементи 

занять з фізичної культури. Заняття проводяться 2 рази на тиждень. Підбір 

музично-ритмічного матеріалу відбувається з урахуванням структури 

мовленнєвих порушень. Схема занять будується з урахуванням рівномірного 

розподілу психофізичної навантаження. 

У роботі над вихованням почуття ритму діти вчаться відтворювати 

ритмічний малюнок рухами руки, плесканням в долоні, тупотінням. Робота, що 

спрямована на виховання почуття ритму в музиці, допомагає перенести цей 

навик в мовлення. 

Таким чином, логоритмічні заняття сприяють реалізації основного 

завдання корекції порушеного мовлення у дітей з ЗНМ. 

Засоби логоритмічних і музично-ритмічного виховання для корекції 

порушень мовлення використовуються поетапно і диференційовано. 

Послідовність корекційної роботи складається з підготовчих вправ, викликання 

і постановки звуку, автоматизації та диференціації нового звуку ізольовано, в 

слові, реченні, в самостійному мовленні. 

У підготовчий період на логоритмічних заняттях проводяться вправи для 

розвитку слухового уваги, фонематичного сприйняття, артикуляційної 

моторики, дихання. У вправи на розвиток дихання також включається 

мовленнєвий матеріал, який вимовляється на видиху. У вправи з виховання 

дихання, голосу, та артикуляції включаються співи та вимова вигуків, які 

експресивно забарвлені, виражають емоції, вольові спонукання людини: 

радість, біль, гнів, страх: «А! О! Ах! Ох! Ой! Ай – ай –ай!» тощо. Потім ці 

вигуки включаються до віршів, які підбираються таким чином, щоб 

забарвлення звуку в них було різне: мінорне або мажорне, з відповідною 

музикою. Корисні розспівування на матеріалі артикуляційної гімнастики з 

одночасним розвитком дрібної моторики. [4, с.8] 
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Завдання логоритмічних занять для розвитку слухової уваги: 

погоджувати рух з музикою, змінювати його в залежності від зміни характеру 

музики. 

Завдання логоритмічних занять з розвитку фонематичного сприйняття: 

вміти розрізняти звуки на слух, змінюючи рух в відповідності зі зміною звуку 

(ігри «Насос і шина», «Вітер і комар»). 

Завдання логоритмічних занять для розвитку артикуляційної моторики: 

точно і багаторазово повторювати руху артикуляційних вправ, вміти 

утримувати артикуляційну позу. 

Вправи на розвиток дихання: чергування носового і ротового дихання, 

формування плавного і тривалого видиху. 

Розвиток артикуляції здійснюється у вправах і іграх на чітке промовляння 

голосних та приголосних. Підбір мовленнєвого матеріалу для чіткого 

промовляння приголосних здійснюється в залежності від того, який звук треба 

ввести в мовлення. В процесі диференціації використовується різноманітний 

матеріал. 

Проводяться гри на розвиток фонематичного сприйняття типу "Хто 

уважний?". Для розвитку дикції і закріплення звуку проводяться прийоми, що 

включають матеріал з опозиційними звуками. На етапі диференціації 

проводяться ігри-драматизації з музичним супроводом і без нього. 

Для координації мовлення з рухом велика увага приділяється підбору і 

відповідності рухів тексту: великі по амплітуді рухи виконуються на словах з 

довгою складовою структурою, дрібні - на одно- і двоскладових словах. 

Для розвитку емоційності важливо кожен рух обіграти: "C" - ллється 

вода, "Ш" - шипить змія, "Л" - летить літак, "Р" - ричить тигр. 

Засоби логоритміки можна уявити як систему вправ ритмічних, 

логоритмічних і музично-ритмічних, що поступово ускладнюються. Ці вправи 

лежать в основі самостійної рухової, музичної і мовленнєвої діяльності дітей з 

ЗНМ.  
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Таким чином логоритмічні заняття повинні включати спеціальні вправи з 

різною зміною темпу і ритму. Заняття слід направляти на розвиток ритмічної 

здібності, пластики, моторики та мовлення, на координацію моторної і 

мовленнєвої функцій. 

Логоритмічні заняття включають тривале тренування рухових реакцій з 

повним засвоєнням кожного руху і переходом на тренування комплексу «рух-

мовлення». Логоритмічні заняття повинні будуватися строго диференційовано з 

урахуванням індивідуальних моторних можливостей кожної дитини 

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Аналіз основних цілей та компонентів логоритмічних занять, визначення їх 

впливу на розвиток мовленнєвих та немовленневих слугувати нам основою для 

створення адресної програми логоритмічних занять в структурі комплексної 

корекційно-розвивальної роботи спрямованої на подолання порушень розвитку 

дитини старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня. 
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