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ВСТУП 

Актуальність дослідження визначається тим, що воно орієнтоване на 

розробку однієї з важливих складових змісту навчання рідної мови в 

початковій школі, на підвищення теоретичного і методичного рівнів 

навчання молодших школярів. Вирішення цієї важливої психолого-

педагогічної проблеми є надзвичайно актуальним завданням і в спеціальній 

школі для дітей з тяжкими вадами мовлення (ТВМ), де одним з основних 

навчальних предметів є українська мова, рівень засвоєння якої значною 

мірою зумовлює якісне оволодіння іншими навчальними дисциплінами, 

розширює знання про оточуючу дійсність, підвищує рівень розвитку 

школярів. У процесі вивчення рідної мови у молодших школярів із ТВМ 

формуються спеціальні мовні знання, збагачується їхній словниковий запас, 

виробляються навички усного й писемного мовлення, реалізуються важливі 

розвивальні та виховні завдання. 

Збагачення лексичного запасу молодших школярів з ТВМ є одним із 

основних напрямків розвитку мовлення, який необхідно реалізувати під час 

вивчення граматики, морфології та орфографії. Зазначений напрям 

дослідження важливий, оскільки створює умови для роботи над лексикою, 

орфографією та словотвором не тільки в початкових, але й у середніх та 

старших класах. 

Проблема вдосконалення мовлення учнів з ТВМ на лексичному рівні 

розглядається у зв’язку з засвоєнням ними морфологічного складу слова і 

елементів суфіксально-іменникового словотворення. Правомірність її 

постановки витікає з того, що одним з основних джерел збагачення лексики 

української мови є словотвір,  який пов’язаний з лексикою, тому що він 

виступає основним засобом збагачення словника, та з граматикою, тому що, 

новоутворені слова оформлюються як граматичні одиниці. 

Проблема збагачення лексичного запасу в процесі проведення 

словотворчої роботи передбачає вивчення лінгвістичного матеріалу, який 

сприяє вдосконаленню засвоєння молодшими школярами із ТВМ похідних 
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слів. Актуальність такої роботи підкреслюється у концепції державного 

стандарту освіти учнів з порушеннями мовленнєвого розвитку, автор якої 

(В.В.Тарасун) наголошує на необхідності змін у системі викладання 

української мови у спеціальній школі для дітей з ТВМ в нових соціальних 

умовах України. 

Отже, зазначена проблема залишається актуальною і сьогодні, оскільки 

мовлення учнів початкових класів шкіл для дітей із ТВМ характеризується 

недостатнім словниковим запасом, а організація словотворчої роботи, 

спрямованої на усвідомлення цими учнями взаємозв`язку лексичного 

значення похідного слова і його морфемного складу досі предметом 

детального вивчення не була. 

Мета дослідження полягає у створенні науково обґрунтованої та 

експериментально перевіреної методики збагачення лексичного запасу 

молодших школярів із ТВМ засобами суфіксально-іменникового 

словотворення. 

Досягнення мети дослідження забезпечується вирішенням таких 

завдань: 

 - з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в загальній та 

спеціальній лінгводидактичній та психолого-педагогічній літературі; 

- дослідити рівні засвоєння теоретичних знань і сформованості 

словотворчих, лексичних, орфографічних умінь у молодших школярів з 

ТВМ; 

- обґрунтувати психолого-педагогічні та методичні передумови 

формування у молодших школярів із ТВМ словотворчих знань та умінь; 

- довести педагогічну доцільність та ефективність системи 

словотворчої роботи як засобу збагачення лексичного запасу молодших 

школярів із ТВМ, експериментально перевірити її в практиці початкового 

навчання.  

Об’єктом дослідження є процес формування мовленнєвих умінь 

молодших школярів із ТВМ у курсі початкового навчання рідної мови. 
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Предмет дослідження – збагачення лексичного запасу молодших 

школярів із ТВМ засобами словотворчої роботи (суфіксально-іменникового 

словотворення) та засвоєння словотворчих, лексичних, орфографічних та 

граматичних знань і вироблення відповідних умінь та навичок. 

Методи дослідження. Розв’язання окреслених завдань і необхідність 

перевірки вихідних положень зумовили використання комплексу методів: 

теоретичних (аналіз джерельної бази – психолого-педагогічної, 

нейропсихологічної, психолінгвістичної, логопедичної літератури з проблеми 

дослідження, узагальнення отриманих даних), емпіричних (пряме й 

опосередковане спостереження за мовленнєвим розвитком молодших 

дошкільників у процесі різних видів діяльності; бесіди з педагогами та 

батьками дітей; збір анамнестичних даних; констатувальний і формувальний 

психолого-педагогічний експеримент), статистичних (визначення міри 

центральної тенденції результатів виконання проби в цілому по групі та 

розрахунок значущості різниці оцінок у групах за z-критерієм). 

 Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних 

науково – практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла тичини (2020-2021рр.). 
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ВИСНОВКИ 

У результаті аналізу методичної літератури було з’ясовано, що 

актуальність проблеми удосконалення дитячого мовлення на основі 

словотворення значно зростає у зв’язку з розробкою концепції 

взаємопов’язаного вивчення лексики, словотвору, граматики й орфографії як 

основи розвитку мовлення молодших школярів із ТВМ.  

Аналіз змісту вправ у підручнику з української мови для початкових 

класів дозволив дійти висновку, що завдання, які запропоновані в 

підручнику, виявляються досить складними, розрахованими на учнів без вад 

мовлення і водночас є недостатньо різноманітними, мають незначну кількість 

ігрового матеріалу для практичних операцій зі словом, реченням, недостатню 

кількість конструктивних, словотворчих вправ, а також характеризуються 

відсутністю системи словотворчих вправ. 

Таким чином, підручник за своїм змістом і структурою недостатньо 

зорієнтований на фактичні можливості учнів із ТВМ, неповно відповідає 

завданням курсу й не спрямовує учнів на кінцеву мету – уміння практично 

використовувати отримані знання.  

Встановлено, що молодші школярі з ТВМ недостатньо володіють 

уміннями та навичками словотворчої роботи, виявляють слабку 

усвідомленість знань із морфеміки й словотвору, механічно їх 

запам’ятовують, а також зазнають труднощі при виділенні у слові значущих 

частин. 

Одна з причин недосконалості засвоєння знань із словотворення 

молодшими школярами з ТВМ полягає в тому, що вчителі орієнтуються на 

засвоєння словника учнями з ТВМ послівно (послівна семантизація), що 

перевантажує пам’ять учнів і не забезпечує необхідного збагачення 

лексичного рівня мовлення. Учні не володіють елементарними вміннями й 

навичками творення нових слів. 

Орфографічні помилки допускаються молодшими школярами з ТВМ  

внаслідок невміння розібратися в будові слова. Характер допущених помилок 
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свідчить про системні порушення мовлення в учнів спеціальної школи. 

Причини їх полягають у несформованості в дітей із ТВМ фонетичних, 

морфологічних та синтаксичних узагальнень, а також у своєрідності 

протікання таких психічних процесів, як словесно-логічне мислення, 

вербальна слухова та зорова пам’ять. 

 Погоджуючись із міркуваннями дослідників, зазначаємо: незважаючи 

на те, що четверту частину годин від їх загальної кількості (136 уроків) учні 

опрацьовують тему “Будова слова”, результати її засвоєння низькі, тому що 

молодшим школярам із ТВМ потрібно не стільки теоретичне навчання, 

скільки розуміння, розрізнення на слух, вживання щойно утворених слів у 

практичній діяльності, тому що, як правило, такі слова є  новими для дітей 

зазначеної категорії. Тому робота з уточнення та збагачення словникового 

запасу молодших школярів із ТВМ при вивченні теми “Будова слова” може 

проводитися за допомогою введення нових слів та знайомства учнів з 

елементарними засобами утворення слів, при вживанні відомих слів у нових 

контекстах, при практичному засвоєнні форм словозміни, тоді розвиток 

мовлення дітей починається зі збагачення їх словникового запасу.  

Отримані результати дозволили не тільки констатувати незадовільність 

стану словотворчої роботи в початкових класах спеціальних шкіл для дітей з 

ТВМ, а й стали підставою для розробки змісту та прийомів формування в 

учнів спеціальної школи суфіксально-іменникового словотворення як засобу 

збагачення лексичного запасу зазначеної категорії дітей. 


