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ВСТУП 

 Дитина народжується, не вміючи говорити. У процесі свого розвитку 

вона повинна опанувати мову, якою розмовляють оточуючі його дорослі, 

навчитися користуватися раніше усною, а потім письмовою мовою. Дитині 

доводиться за деякі роки засвоїти все багатство мови, яке створювалося 

народом протягом тисячоліть. Своєчасне і повноцінне оволодіння мовою є 

важливою умовою розвитку особистості дитини. На жаль, не кожна дитина 

може легко вступати в контакт з однолітками і з дорослими. І причини тому 

можуть бути самі різні: природна сором'язливість, психологічні, фізіологічні 

або мовні відхилення. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати, разробити і  

експериментально апробувати систему стимулювання мовної активності 

дітей 2-3 років із затримкою мовного розвитку. 

Об'ект дослідження: процес розвитку мови у дітей 2-3 років із затримкою 

мовного розвитку.  

Предмет дослідження: система роботи по стимулюваню  мовного розвитку, 

спрямована напредупрежденіевторічних порушень в розвитку психічних 

функцій у дітей із затримкою мовного развітія. 

Взаємодія фахівців дошкільної освітньої організації (логопеда, педагога-

психолога, вихователя) і батьків дітей 2-3 років із затримкою мовного 

розвитку. на підставі мети і гіпотези сформували завдання дослідницької  

роботи. На основі аналізу теоретичної та методичної літератури вивчити стан 

проблеми.  

1. Визначити понятійно поле дослідження.  

2. Виявити  рівень активності детей2-3 років із затримкою мовного розвитку. 

3. Розробити та апробувати систему роботи, направлену на стимулювання  

мовної активності дітей 2-3 років із затримкою мовного розвтку. 

4. Перевірити ефективність розробленої системи роботи. 

  

 



Висновоки 

 

Проведене дослідження на тему «Система стимулювання мовної активності 

дітей 2–3 років із затримкою мовного розвитку» підтвердило актуальність 

обраної тематики.  

 Актуальність дослідження визначається розумінням сучасних 

тенденцій у освіті, вкладених у створення системи освітніх послуг, які 

забезпечують ранній розвиток детей.В країні зберігаються негативні 

тенденції у поступовій динаміці стану здоров'я детей. Вони 

характеризуються збільшенням народжуваності дітей з різними 

порушеннями, зростанням їх захворюваності та інвалідності. У зв'язку з цим 

особливу актуальність починає набувати діагностика раннього психо-

мовного розвитку та комплексна своєчасна психолого-медико-педагогічна 

робота з сім'єю та дитиною раннього віку, що має проблеми у розвитку. 

Необхідність максимально раннього надання комплексної допомоги сім'ї, яка 

виховує дитину з особливими освітніми потребами, може служити одним із 

факторів, що дозволяє оптимізувати освітні можливості дитини. 

 Політика держави орієнтує дошкільну освітню систему на створення 

єдиних служб ранньої допомоги, для реалізації наступності між відділами 

ранньої допомоги та дошкільними установами. Фахівці, які працюють у 

дитячих установах, говорять про збільшення кількості дітей, що погано 

розмовляють або зовсім не говорять раннього віку. Мовленнєва патологія 

дітей дошкільного віку становить найбільшу кількість серед інших відхилень 

дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Мовні спеціалізовані групи 

дитячого саду в стані надати логопедичну допомогу. 

 У практичної роботі дитячих закладів не охоплені корекційною 

допомогою залишаються дитинного віку з мовленнєвою патологією, тому що 

вони відвідують групи загальнорозвиваючої спрямованості. Варто відзначити 

той факт, що рівень мовного розвитку маленьких дітей має за темпом і 

обсягом, тому проведення запобіжної роботи за умов дошкільного закладу, 



спрямованої створення основи розвитку промови у цьому віці стає особливо 

актуальним. 

 Розуміючи під системою стимулювання мовної активності педагогічну 

систему, і розглядаючи її як взаємодію структурних компонентів, об'єднаних 

одним дійшли висновку про необхідність створення в дитячому садку таких 

умов, за яких здійснюватиметься стимулювання мовної активності дітей 2–3 

років з ЗРР. Така система передбачає спільну цілеспрямовану роботу 

фахівців супроводу (вчителя-логопеда, педагога-психолога), вихователів 

групи, а також налагодженої тісної взаємодії з батьками вихованців. 

 Тому метою дослідження було теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально апробувати систему роботи з подолання наявних 

відставань у розвитку промови, зі стимулювання спілкування дітей раннього 

віку з ЗПР та сучасної психолого-педагогічної науці та практиці дошкільних 

освітніх установ в Україні та за кордоном. На цій основі було проаналізовано 

стан питання мовленнєвої активності дітей раннього віку, дано визначення 

цього поняття як якості особистості, що дозволяє підтримувати самостійну, 

активну мовленнєву діяльність та ініціативну мовну поведінку дитини, 

визначено механізми та структурні компоненти при організації системи 

стимулювання мовної активності дітей 2–3 років. в освітньому закладі. У 

рамках констатуючого експерименту вивчено стан мовної активності, як 

підсумкової характеристики, представленої рівнем розвитку предметних дій, 

мовного, пізнавального розвитку дітей 2-3 років.  

 Були розроблені критерії оцінки, рівні та їх опис, а також система 

оцінки представлених показників, підібрані відповідні діагностичні завдання. 

В результаті констатуючого експерименту були виявлені такі проблеми: 

наявність у загальноосвітніх групах раннього віку великого відсотка дітей, 

які мають низький рівень мовної активності, відсутність спеціалізованої 

корекційної допомоги таким дітям, як з боку вихователя, так і з боку вузьких 

фахівців дитячого садка, відсутність педагогічної компетентності та 

зацікавленості батьків питаннями розвитку мовленнєвої активності детей.На 



основі виявлених проблем було розроблено основні напрями корекційного 

впливу, складено абілітаційну програму першої молодшої групи для дітей із 

ЗРР, визначено шляхи взаємодії з батьками. 

 В результаті формуючого експерименту перевірено умови 

корекційного впливу на дітей 2–3 років з ЗПР, уточнено модель корекційного 

впливу, що включає взаємодію педагогів дитячого садка та батьків, 

апробована абілітаційна програма для дітей раннього віку з ЗПР. У рамках 

контрольного зрізу було проведено аналіз результативності апробації 

створеної у дошкільному закладі системи стимулювання мовної активності. 

Дослідження мовної активності до і після формуючого експерименту 

дозволило виявити позитивну динаміку досліджуваних параметрів дітей 

експериментальної групи. 

 Були розроблені критерії оцінки, рівні та їх опис, а також система 

оцінки представлених показників, підібрані відповідні діагностичні завдання. 

В результаті констатуючого експерименту були виявлені такі проблеми: 

наявність у загальноосвітніх групах раннього віку великого відсотка дітей, 

які мають низький рівень мовної активності, відсутність спеціалізованої 

корекційної допомоги таким дітям, як з боку вихователя, так і з боку вузьких 

фахівців дитячого садка, відсутність педагогічної компетентності та 

зацікавленості батьків питаннями розвитку мовленнєвої активності детей.На  

 Таким чином, проведене дослідження підтвердило гіпотезу про те, що 

підвищення рівня мовленнєвої активності дітей 2–3 років із затримкою 

мовного розвитку можливе при реалізації в ДТЗ системи роботи, яка 

передбачає: наявність абілітаційної програми для дітей 2–3, яка реалізується 

поетапно з урахуванням онтогенетичного принципу. Побудова абілітаційного 

процесу на основі комплексного стимулювання рухової, мовної, сенсорної, 

емоційної сфер дітей 2-3 років. 

 

 

 

 


