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ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку України відбувається посилення уваги до 

підвищення теоретичного і методичного рівнів викладання української мови в 

початковій школі, через надання її статусу державної на конституційному 

рівні. Виходячи з цього, складною загальнопедагогічною, психологічною та 

логопедичною проблемою постає навчання дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

Відомими науковцями в галузі дефектології було встановлено, що в 

дітей з тяжкими порушеннями мовлення рівень засвоєння знань і набуття 

певних навичок та умінь пригальмовано, а сприймання мовлення обмежене. 

Результати досліджень О. Ревуцької, В. Тарасун, Н. Чередниченко, 

М. Шевченко та ін. показують, що учні з тяжкими порушеннями мовлення під 

час оволодіння програми з української мови зазнають великих труднощів. 

У формуванні мовленнєвих умінь і навичок головну роль відіграє 

предмет «Українська мова». Вивчення граматики посідає важливу роль у 

програмі цього предмету для молодших школярів з тяжкими порушеннями 

мовлення, так як саме в цих класах діти ознайомлюються з структурою рідної 

мови. На учнівське мовлення має позитивний вплив вивчення розділу «Будова 

слова». Морфема впливає на всі прояви слова: будова, звучання, синтаксична 

роль, лексичне значення, особливості стилістичного використання та інше. 

Школярі мають усвідомити поняття «корінь», «префікс», «закінчення», 

для цього їм потрібно навчитися абстрагувати і істотні ознаки, узагальнювати 

в одну групу, осмислювати спеціальну термінологію.  

Проблеми оволодіння морфемами дітьми з тяжкими порушеннями 

мовлення досліджували В. Воробйова, Б. Гриншпун, Р. Левіна, Є. Соботович, 

Т. Філічева, Н. Трауготт, С. Шаховська, О. Ревуцької, В. Тарасун, 

Н. Чередниченко, М. Шевченко, Л. Вавіна, О. Жильцова, Є. Соботович, 

В. Тищенко, Л. Трофименко, М. Шеремет та ін. 

Важливе значення для формування морфеміки має не лише зміст, але й 

організація навчального процесу. 



Зважаючи на актуальність проблеми, нами було обрано тему 

магістерської роботи «Формування знань про будову слова у молодших 

школярів з тяжкими порушеннями мовлення». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність методик формування знань про будову слова в 

молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення. 

Відповідно до поставленої мети визначені завдання дослідження: 

1. На основі аналізу наукової, навчально-методичної літератури, 

практики навчання з’ясувати стан досліджуваної проблеми. 

2. Розкрити зміст поняття «будова слова» та виділити педагогічні умови 

її формування. 

3. Проаналізувати навчальну програму з української мови для 

загальноосвітніх закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. 

4. Підібрати методики викладання та перевірити ефективність 

результатів дослідження. 

Об’єкт дослідження – освітній процес у початковій школі закладів 

загальної середньої освіти. 

Предмет дослідження – методика формування знань про будову слова 

у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз і узагальнення, 

систематизація літератури з даного питання дозволили визначити понятійний 

апарат дослідження; аналіз підручників і навчальної програми дав змогу 

виділити умови формування будови слова в молодших школярів з тяжкими 

порушеннями мови; емпіричні – бесіди, педагогічні спостереження; 

педагогічний експеримент. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що проаналізовані документи й матеріали, отримані в процесі їх дослідження 

результати сприятимуть збагаченню сучасного педагогічного знання з питань 

будови слова в молодших школярів. Матеріалами дослідження можуть 

скористатися вчителі початкових класів у процесі навчання учнів, зокрема, під 



час проведення уроків української мови в початковій школі. 

База дослідження: Комунальний заклад «Черкаський навчально-

реабілітаційний центр «Країна добра Черкаської обласної ради» (4-Д та 4-Г 

класи). 

Апробація результатів дослідження: Базило В. Формування знань про 

будову слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення. Вісник 

науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки: матеріали 7-ої 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 березня 2021 р., м. Умань). 

2021. С. 161-165. 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (97 найменувань) та додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 100 сторінок. 



ВИСНОВКИ 

Досліджуючи тему «Формування знань про будову слова у молодших 

школярів з тяжкими порушеннями мовлення» було проаналізовано та 

експериментально перевірено дієвість методик формування знань про будову 

слова в молодших школярів з тяжкими порушеннями мови та виконано такі 

завдання: 

У ході аналізу літератури з проблеми дослідження було сформовано 

понятійний апарат нашого дослідження. Дослідження дозволило зробити такі 

висновки. 

1. На основі аналізу наукової, навчально-методичної літератури, 

практики навчання з’ясовано стан досліджуваної проблеми. Визначено, що 

педагоги і лінгвісти ХІХ століття П.Ф. Фортунатов, К.Д. Ушинський, 

І.І. Срезневський, Ф.І. Буслаєв наголошували на взаємозв’язку реальних 

потреб життя і мовної шкільної освіти. 

Проблеми усного і писемного мовлення молодших школярів за словами 

багатьох дослідників (І.О. Синиця, М.С. Рождественський, Т.О. Ладиженська, 

Н.Д. Бабич) пов’язані з бідністю словникового запасу. Збагачення словника 

допоможе із засвоєнням словотворення, що в свою чергу стане початком 

оволодіння лексико-граматичного рівня. Початок користування 

словотворчими елементами є важливим етапом розвитку, але і становить для 

них труднощів, вживаючи часто одну і ту ж форму для вираження багатьох 

значень. 

2. Розкрито зміст поняття «будова слова» та виділено педагогічні умови 

її формування. Розділ «Будова слова» та рівень засвоєння знань і 

сформованість умінь по цьому розділу мають дуже важливе значення для 

розвитку мовлення дітей початкових класів з тяжкими порушеннями мовлення 

та займають вагоме місце в шкільному курсі української мови. Вивчаючи цей 

розділ школярі засвоюють один із головних способів розкриття значення слів, 

а також спостерігаючи за словотвором відбувається хороший вплив для 

розуміння закономірностей розвитку мови. Важливими ці знання є і для 



формування орфографічних навичок, тож вагомим завданням опанування 

морфемного складу слова є створення бази знань і вмінь, важливих для 

формування навичок правопису морфем слова. 

Для того, щоб в розділі «Будова слова» успішно виконати всі завдання 

потрібно добирати такий метод, як спостереження за словотворчими явищами, 

введення похідної лексики в синтаксичні конструкції, порівняння, зіставлення, 

узагальнення, самостійні роботи т інші операції, що сприяють розвитку 

творчої та самостійної роботи учнів. 

Вчителю варто створити такі умови, щоб діти усвідомлювали 

взаємозв’язок між лексичним значенням слова та його морфемною будовою, 

усвідомлено керувати збагаченням словникового запасу, вдосконаленню 

орфографічних навичок. Тож потрібно використовувати цікавий матеріал при 

опрацюванні розділу. У роботі ми намагались підібрати вправи такого 

характеру, додали вправи, завдання та ігри різноманітного характеру. 

Використані системи вправ, пов’язані з роботою над значущими частинами 

слова, а саме кореня, закінчення, основи, префікса та суфікса, вони є 

позитивним засобом формування знань про будову слова для дітей з тяжкими 

порушеннями мови.   

Значних можливостей для розвитку розумових здібностей учнів надає 

морфемний склад слова, розуміючи його формуються специфічні розумові 

уміння, без яких неможливе свідоме опанування слова як мовної одиниці. 

3. Проаналізовано навчальну програму з української мови для 

загальноосвітніх закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Курс 

української мови в початковій школі має пізнавально-практичний характер. 

Під час вивчення морфемної будови слова та елементів словотвору в молодшій 

школі варто розглядати значущі частини слова, як ті, що виконують певні 

функції ( творення нових слів та словоформ). 

Якісне збідніння словникового запасу і неправильне вживання багатьох 

слів у дітей з тяжкими порушеннями мови є наслідком низького рівня 

засвоєння морфологічного складу слова дітьми. Найважливішою одиницею 



мови є слово так як воно виражає мовне значення, яке передається 

специфічними засобами (корінь, без якого не може бути слова як цілісною 

частини мови, префікси та суфікси беруть участь в творенні слів та передають 

словотвірні значення). Ці значення у слові взаємодіючи визначають його мовні 

характеристики: лексичне та морфологічне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксичну роль, стилістичні особливості, морфемну будову, написання. 

Щоб сформувати здатність сприймати ці характеристики слова в школярів з 

тяжкими порушеннями мови необхідна спеціальна робота яка полягає в 

формуванні здатності спиратися на значення морфем у процесі мовного 

аналізу слова. Ця мовна здатність передбачає занурення до складної галузі 

морфемної семантики, яку значно складніше вичленовувати в слові, ніж 

лексичне значення. 

4. Підібрано методики викладання та перевірено їх ефективність. У 

результаті порівняльного аналізу даних на першому етапі експерименту 

можна зробити висновок, що розділ «Будова слова» є найнеобхідніша для 

дітей початкової школи з тяжкими порушеннями мовлення.  

Нами були виділені педагогічні умови формування знань на уроці 

української мови: 

1) підбір різноманітних вправ і завдань;  

2) врахування вікових та індивідуальних особливостей;  

3) створення позитивного клімату на уроці.  

Отже, в підсумку можна сказати, що поставленої мети досягнуто, дані 

завдання виконано. Проведене дослідження не є вичерпним і не претендує на 

повне вирішення проблеми. 

 


