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Мірошніченко О.В. 

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ В ПОДОЛАННІ ДИЗАРТРІЇ У 

ДОШКІЛЬНИКІВ 

В статті розкривається поняття «музикотерапія» та порушуються 

питання вдосконалення шляхів подолання такого поширеного та різнобічного 

мовленнєвого розладу, яким є дизартрія у дітей дошкільного віку. 

Проаналізовані ефективні методи та способи подолання дефектів мови за 

допомогою музикотерапії. Розглянуті роботи та дослідження науковців та 

психологів, які детально вивчали поняття «музикотерапія» ; порівняні та 

виявлені найефективніші методи та прийоми корекційно-педагогічної роботи 

для подолання дефектів мови. 

Ключові слова: дошкільний вік, музикотерапія, дизартрія, корекційно-

педагогічна робота. 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток логопедії, корекційної 

педагогіки, багатобічність проявів порушень дітей з дизартрією визначають не 

тільки комплексний підхід корекційної програми, але і впровадження нових 

заходів у роботі з дітьми з даної мовленнєвої патології [4]. У дітей- дизартриків 

спостерігають відставання у моторному розвитку (фізичному), визначається не 

груба неврологічна симптоматика, порушення зі сторони вегетативної нервової 

системи, недорозвинення психічних процесів: пам’яті, мислення, уваги. 

Мовлення характеризується розмитістю, нечіткістю артикуляції. Якщо в 

процесі логопедичної роботи лексико-граматична будова мовлення 

розвивається та швидко досягає норми, то звуковимова тривалий час 

залишається дефектною, мовлення залишається нечітким. Все це зумовлює 

впровадженню нових та дієвим методів для досягнення динаміки в 

мовленнєвому розвитку дитини таких як «музикотерапія». 

Аналіз досліджень і публікацій. Численними дослідженнями психологів 

(К. Роджерс, Н. Род Жерсена, М. Бурхливо і ін.) доведено, що втілення себе в 

будь-якому вигляді художньої діяльності - малюванні, ліпленні, співі, грі на 

музичних інструментах і т. д., сприяє «скидання» і усунення негативних емоцій. 
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Музичне виховання, володіючи необмеженими можливостями позитивного 

впливу на особистість дитини, займає важливе місце в її вихованні. Неабияку 

роль воно може відіграти в навчанні і вихованні дітей з дефектами мови. На 

думку В. В. Ємельянова, Н. Ф. Шаповалової та ін., в співі так, як і в інших 

видах художньої діяльності, відбувається зняття нервового напруження. 

Теоретико-методологічною базою застосування музикотерапії в 

освітньому просторі є ідеї «ритмопластичного виховання» Еміля 

ЖакДалькроза; елементарного музикування в розвитку творчого начала і 

самостійності мислення дітей системи Карла Орфа; органічного взаємозв’язку 

музики, слова і жесту концепції Йоганна Гердера, важливості значення 

фольклору, народних ладів і ритмів у дитячому музичному вихованні Бели 

Бартока, пропагування необхідності музики як джерела душевного збагачення й 

гармонійного виховання ЗолтанаКодая, абсолютної віри в безмежність 

дитячого потенціалу Шінічі Сузукі, музичного навчання Вальдорфської 

педагогіки; концепція музично-раціональної психотерапії В. Петрушина; 

авторська система психокоригування В. Драганчук; методика розвитку та 

комплексної корекції різних сторін психіки дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку М. Чистякової, дослідження Г. Побережної про використання 

музикотерапії у процесі дитячої психокорекції; принципи організації і 

проведення музикотерапевтичних занять з дітьми-інвалідами Ж. Некту, Ж. 

Македа[4]. 

Мета статті полягає у використанні прийомів і методів музикотерапії, як 

одного із методів корекційно-логопедичної роботи для подолання дизартрії у 

дітей дошкільного віку. 

Виклад матеріалу дослідження. Музикотерапія – це лікування музикою. 

Виділяють чотири основні лікувальні дії музикотерапії:  

• емоційна активізація в ході вербальної психотерапії;  

• розвиток навичок міжособистісного спілкування, тобто, комунікативних 

функцій і здібностей (відповідно до теорії Швабе, комунікативна форма полягає 
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в спільному слуханні музики з метою створення атмосфери взаємної довіри між 

лікарем і хворим);  

• регулюючий вплив на психічні процеси; 

• підвищення естетичних потреб людини. 

 Існують два способи лікування музикою. Перший, це пасивне слухання, 

спрямоване на розслаблення нервової системи. Другий - це терапія співом, що 

має на увазі творчий аспект сприйняття музики. Під час застосування пасивної 

музикотерапії, дитина лише слухає музичні твори, які позитивно впливають на 

здоров'я й загальне самопочуття. У той час активна форма передбачає активну 

участь дитини у музикуванні, співах, рухах. 

Спів є найдоступнішим і наймобільнішим видом музичної діяльності 

дітей. Заняття співом викликають позитивні емоції, що в свою чергу дозволяє 

активізувати і розмовну діяльність. Водночас спів гармонізує процес дихання і 

володіння голосом, сприяє нормалізації м'язового тонусу, формуванню 

кінетичних рухових мелодій. Такі характеристики, як інтонація, ритм, паузи та 

інші є загальними для мови і музики. Заняття співом допомагають дитині 

відчути, а потім усвідомити ці явища в своїй промові. Музичний ритм 

допомагає дитині налагодити ритм дихання. Правильне дихання дає змогу 

розвивати легені, а це у свою чергу викликає кращу циркуляцію крові в 

організмі, що дає загальний оздоровчий ефект для всього організму[3,5]. 

Дихальні вправи розвивають : 

• правильне співоче дихання;  

• м’язи, які беруть участь в утворенні звуку;  

• тренують голос на витривалість. 

На протязі 4 тижнів нами було проведено дослідження , з метою 

виявлення впливу музикотерапії на подолання дефектів мовлення. У рамках 

цього дослідження було відібрано 10 дітей ДНЗ № 156 м Харкова віком 4, 5 - 5 

років, які страждають дизартрією. У процесі проведення експерименту 

проводилося обстеження стану фізіологічного і мовного дихання, 

голосоутворення, інтонаційно – мелодійної і темпо-ритмічної організації 
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мовлення, з метою визначення порушення просодики у дошкільнят з 

дизартрією. Проведене дослідження підтвердило взаємозв'язок структури 

дефекту і труднощів інтонаційного оформлення мовлення у дітей, які 

страждають дизартрією. Об'єктивна оцінка обстеження просодики мови 

дозволила встановити, що порушення основних фізіологічних механізмів мови 

при дизартрії: дихання, голосу, артикуляції негативно позначається на 

формування всієї мелодико – інтонаційної сторони промови. 

Кожен ранок у дитячому садку починався з ранкових музичних привітань. 

Під чарівні звуки музики дітей запрошували до спортивної зали на ранкову 

гімнастику. У дітей створювався позитивний настрій, діти ефективно 

спілкувалися. Музичні привітання налаштовували дітей на добрий настрій та 

успіх протягом дня. Запропоновані сеанси практичної музикотерапії допомогли 

позитивно вплинути на розвиток і виховання малят. Музикотерапія також 

сприяла активізації пізнавальної й розумової діяльності[2,4] 

Цікавим для дітей і дієвим щодо музикотерапевтичного впливу був ще 

один вид ігор – це сюжетно-рольові музичні ігри («Феї та чаклуни», 

«Дельфінчики та синє море» тощо) з використанням музичних інструментів. Їх 

головне завдання – ввести дітей у сюжет, максимально посилити образне 

відчуття та емоційне переживання музики.  

Результати проведеного експерименту, із застосуванням музикотерапії, 

дозволили відзначити позитивну динаміку в подоланні дефектів мовлення у 

дошкільників з дизартрією в більш короткі терміни і найбільш простих 

фізіологічних умовах (в процесі співу). Використання музикотерапії, в 

комплексній системі корекційно-логопедичної роботи з дітьми, які страждають 

дизартрією, значно поліпшило показники дихання, голосу і просодичної 

сторони мови. В процесі вокальної роботи, був сформований діафрагмальний 

тип дихання, збільшився обсяг вдиху, тривалість і сила видиху. Також 

налагодилася координація процесів дихання і голосоутворення, сформувалися 

позитивні кінестезії. У процесі занять з використанням музикотерапії, голос 

дітей, які страждають дизартрією, став сильнішим і гучнішим, збільшився 
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голосовий діапазон, з'явилася здатність модуляції, покращилася тембральне 

забарвлення голосу. Також варто відмітити, що голосові характеристики 

дошкільнят зі стертою дизартрією покращилися за якісними і кількісними 

показниками: голос придбав висоту і силу звучання, розширився діапазон, 

тембральне забарвлення голосу стала набагато багатше і різноманітніше, зникла 

назалізація.  

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Аналіз результатів дослідження підтвердив, що застосування музикотерапії в 

системі корекції просодичної сторони мовлення у дітей, що страдають 

порушеннями мовлення є ефективною. Цей факт дозволяє рекомендувати її до 

використання в корекційно-логопедичній роботі при подоланні дизартрії у 

дітей дошкільного віку. 
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