
Черніченко Л.А. 

Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ. 

 

На початку ХХІ століття Міжнародним інститутом планування освіти було 

визнано, що система освіти ввійшла у стадію кризового стану [3, с. 2]. Це вимагає 

від спеціалістів пошуку нових форм педагогічної роботи і адаптації вже існуючих 

методик до нагальних завдань навчальної та корекційної роботи. Все частіше 

спеціальні педагоги при проведенні корекційної роботи використовують досвід 

фахівців інших спеціальностей і запозичують прийоми та методики, які 

допомагають їм будувати свою роботу, виходячи з потреб кожної дитини.  

Мовлення як вища психічна функція дуже часто порушується не лише 

само по собі, а вкупі з іншими функціями. Часто порушення мовлення супро-

воджують недорозвиток або затримку психічного розвитку, особливості сенсорної 

та моторної сфери, несформованість емоційно-вольового регулювання.  

Нетрадиційні корекційні методики розкривають широкий спектр 

здібностей дитини, а використання методів і технології сучасних терапій об’єднує 

терапевтичні фактори невербальної експресії з вербальною взаємодією. На нашу 

думку, найбільш вдало це можна поєднати за використання арт-терапевтичних 

методик, які дозволяють створювати невимушені ситуації спілкування і 

максимально зацікавити дитину для спільної діяльності.  

Арт-терапія – терапія засобами мистецтва, включає в себе такі окремі 

терапевтичні технології, як ізотерапія, казкотерапія, ігрова терапія, пісочна те-

рапія, музична терапія, фототерапія, хромотерапія. Часто ці технології 

інтегровані, доповнюють одна одну.  

Ізотерапія. Зображувальна творчість розвиває чуттєво-рухову 

координацію, яка бере участь в узгодженні міжпівкулевої взаємодії, що потребує 

участі багатьох психічних функцій. У процесі малювання активізується і 

конкретно-образне мислення, яке в основному пов’язане з роботою правої півкулі, 

і абстрактно-логічне, за яке відповідає ліва півкуля. Оскільки воно прямо 

пов’язане з найважливішими функціями (зір, рухова координація, мовлення, мис-

лення), малювання не просто сприяє розвитку кожної з цих функцій, а і зв’язує їх 

між собою [2, с. 15].  

Терапевтичний вплив зображувальної творчості на дитину складається з 

багатьох факторів. Створення приємної і затишної атмосфери доставляє 

задоволення і підвищує самооцінку. Сам процес роботи вимагає від дитини 

відповідального мислення та дії. Активізується фантазія, розвивається терпіння та 



спокій. Дитина вчиться продуктивно використовувати, контролювати і керувати 

своїми моторними імпульсами; розвивається сприймання, моторика, мислення, 

концентрація. Творча робота підвищує мотивацію, гарантує визнання з боку 

оточуючих, формує самоствердження і самосвідомість. Перші переживання 

успіху розвивають у дитини впевненість у собі.  

Казкотерапія – метод, який використовує казкову форму для інтеграції 

особистості, розвитку творчих здібностей, удосконалення взаємодії з оточуючим 

світом. Казкотерапія – спосіб передачі знань про життя. У казці між рядків 

зберігаються важливі для нас послання: як влаштований цей світ, хто його 

створив; що відбувається з людиною в різні періоди її життя; які труднощі можна 

зустріти в житті і як з ними справлятись; як здобувати і цінувати дружбу і любов; 

як будувати відносини між людьми; як боротись і прощати. Один із основних 

прийомів роботи з казкою – аналіз, який застосовується для дітей у віці старше 5 

років на матеріалі відомої казки. [1, с. 37–39].  

Таким чином, робота в рамках казкотерапії, сприяє автоматизації 

звуковимови та розвитку зв’язного мовлення. Розвивається слухо-мовленнєва 

увага та пам’ять. Дитина вчиться дохідливо і правильно формулювати свої думки.  

Отже, використання елементів інноваційних технологій розвиває:  

– загальнонавчальні вміння. Це вміння вчитись жити, вміння 

пристосовуватись до мінливих умов через взаємовідносини дорослий – дитина, в 

ході яких напрацьовуються необхідні якості;  

– інтелектуальну сферу, швидкість і гнучкість мислення логічного, 

критичного, креативного, інтуїтивного;  

– емоційно-вольову сферу, працездатність, поведінку: дитина навчається 

керувати собою, своїми емоціями.  
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