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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку спеціальної 

та інклюзивної освіти велика увага приділяється проблемі затримки 

психічного розвитку (ЗПР). Це пов’язано зі збільшенням числа цієї категорії 

дітей, неоднозначністю критеріїв діагностики, складністю, стійкістю і 

варіативністю відхилень у розвитку. 

У сучасних умовах реформування спеціальної та інклюзивної освіти ще 

більш зростає необхідність диференціальної діагностики та індивідуально-

диференційованого підходу до процесу навчання дітей з ЗПР. Ключовими 

симптомами затримки психічного розвитку є порушення пізнавальної 

діяльності та емоційно-вольової сфери (Т. Власова, Ю. Дем’янов, 

Е. Екжанова, В. Кисельова, В. Ковшиков, В. Лубовский, Є. Мальцева, 

І. Марковська, Є. Мастюкова, Н. Никашина, Л. Переслені, І. Симонова, 

У. Ульенкова та ін.). 

Порушення пізнавальної діяльності у дітей з ЗПР найбільш виразно 

проявляється в високоорганізованих, складних по структурі, вищих 

психічних функціях, таких як мислення і мовлення. Їх формування 

характеризуються цілим рядом специфічних особливостей. 

Мовлення дітей з ЗПР характеризується уповільненим темпом 

розвитку, його якісною своєрідністю, великою поширеністю мовленнєвих 

порушень (Н. Борякова, С. Зоріна, С. Ільїна, Р. Лалаева, Е. Логінова, 

Є. Слепович, Е. Соботович, А. Хохлова, Н. Ципіна, С. Шевченко та ін.). 

Специфічною ознакою симптоматики порушень мовлення у більшості 

дошкільників з ЗПР є системний характер мовленнєвого недорозвинення, 

переважання семантичного дефекту, складність мовної патології, поєднання 

різних порушень мовлення. Багато проявів мовленнєвої патології пов’язані з 

психопатологічними особливостями цих дітей, з особливостями протікання 

пізнавальної діяльності (Н. Борякова, Р. Лалаева, Є. Слепович, Е. Соботович, 

Р. Тригер, С. Шевченко та ін.). 
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Своєрідність мовлення у дошкільників із ЗПР відображає 

недорозвинення пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери, що 

проявляється в складності, неоднорідності і варіативності проявів порушень 

мовленнєвого розвитку, в первинному недорозвитку семантичної сторони 

мовлення. 

Проблема навчання і виховання дітей з ЗПР висвітлюється в 

дослідженнях багатьох авторів (Т. Власова, К. Лебединська, В. Лубовский, 

М. Певзнер, У. Ульенкова, Н. Ципіна, С. Шевченко та ін.).  

На думку багатьох авторів (Н. Борякова, С. Зоріна, Р. Лалаева, 

Е. Логінова, Є. Слепович, А. Хохлова, Н.Ципіна, С. Шевченко та ін.) 

логопедична робота з дітьми, що страждають ЗПР, повинна враховувати їх 

психологічні особливості і проводитися з опорою на збережені ланки, 

враховувати структуру мовленнєвого дефекту. У зв’язку з цим, особливого 

значення набуває диференційований підхід до корекції порушень 

мовленнєвого розвитку, що враховує психологічні особливості таких дітей, 

неоднорідність симптомів, механізмів і структури їх складного мовленнєвого 

дефекту.  

Значимість для реалізації особистісно-орієнтованого впливу і 

ефективність використання диференційованого підходу в спеціальній освіті 

отримали глибоке обгрунтування в роботах багатьох авторів (Л. Баряева, 

В. Воронкова, О. Денисова, Е. Екжанова, Л. Кобрина, Е. Логінова, 

М. Малофєєв та ін.). 

До теперішнього часу організація процесу корекції порушень мовлення 

у дошкільників із ЗПР ще недостатньо ефективна. Однією з причин є неповна 

розробленість диференційованого підходу і стратегії корекційного впливу, 

орієнтованих на той чи інший клінічний варіант і специфіку порушень 

мовленнєвого розвитку. Наразі не досліджені особливості проявів, механізмів 

і корекції мовленнєвих порушень у дітей із ЗПР різних клінічних груп. 
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Особливо велике значення в процесі логопедичного впливу має саме 

розробка диференційованого підходу до корекції порушень мовленнєвого 

розвитку в дошкільному віці. 

Чим раніше буде виявлено мовленнєве порушення, чим раніше 

розпочнеться систематична диференційована корекційна робота, тим 

успішніше і ефективніше буде здійснена шкільна і соціальна адаптація 

дитини з ЗПР. 

Дошкільний вік найбільш сприятливий для позитивних змін в 

мовленнєвому розвитку дитини, так як корекція мовленнєвих порушень в 

цьому віці багато в чому попередить ускладнення і закріплення 

симптоматики мовленнєвої патології і запобіжить появу порушень писемного 

мовлення. Диференційований підхід в процесі корекційно-логопедичного 

впливу створює необхідні умови ефективного подолання мовленнєвих 

порушень у дошкільників із ЗПР і є актуальною проблемою логопедії. 

Таким чином, необхідність розробки теми нашого дослідження 

викликана тим, що у дітей з ЗПР мають місце складні варіативні прояви 

мовленнєвого дефекту, різноманітна структура мовленнєвої патології, різні 

поєднання порушених ланок мовленнєвого процесу, що вимагає 

цілеспрямованого диференційованого підходу. 

У зв’язку з цим, важливо виявити найбільш типові комбінації мовних 

порушень в структурі дефекту дітей з ЗПР. Це дасть можливість фахівцям, 

що працюють з цією категорією дітей, розробити основні завдання, 

принципи, напрями і методи диференційованої коррекційно-логопедичної 

роботи. 

Використання системи диференційованого корекційно-розвиваючого 

навчання, націленого на усунення мовленнєвої патології, є недостатньо 

вивченою проблемою і вимагає подальшого дослідження, вдосконалення і 

модифікацій, що гнучко реагують на вимоги суспільства. 

Наукові дослідження в цьому плані є перспективними та будуть 

сприяти вдосконаленню логопедичної роботи з дошкільниками. 
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Об’єкт дослідження: процес корекції порушень мовленнєвого 

розвитку у дошкільників з ЗПР. 

Предмет дослідження: диференційований підхід в процесі корекції 

порушень мовленнєвого розвитку у дошкільників з ЗПР. 

Мета дослідження: вдосконалення методики диференційованого 

логопедичного впливу, спрямованого на корекцію порушень мовлення у 

дошкільників із ЗПР. 

Відповідно до мети в процесі дослідження вирішувалися наступні 

завдання: 

1) на основі аналізу психологічної, педагогічної та логопедичної, 

літератури визначити науково-теоретичні підходи до вирішення проблеми 

дослідження; 

2) на основі аналізу експериментальних даних виявити симптоматику, 

структуру і механізми мовленнєвих порушень у дошкільників із ЗПР; 

3) Визначити, теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність системної диференційованої корекційно-

логопедичної роботи з усунення мовленнєвих порушень у дошкільників із 

ЗПР з урахуванням характеру і типу структури мовленнєвого дефекту. 

Методи дослідження: 

- організаційні (комплексний, порівняльний); 

- емпіричні (спостереження, психолого-педагогічний експеримент); 

- математико-статистичні; 

- інтерпретаційні. 

Дослідження проводилося на базі Комунального закладу «Лисогірська 

спеціальна школа» Первомайського району Миколаївської обласної ради 

(дошкільне відділення) та Дошкільного навчального закладу ясла-садок №32 

«Буратіно». 

Апробація дослідження: Городнюк М., Хрипун Д. Особливості 

порушення мовленнєвого розвитку у дітей із затримкою психічного розвитку. 
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Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. 2020. Вип. 7. 

С. 46-48. 

Структура та обсяг випускної кваліфікаційної роботи. Робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел 

(73 найменування). Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 78 

сторінок. Основний текст – 70 сторінок. 
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ВИСНОВКИ 

 

Формування мовленнєвої системи дошкільників з ЗПР 

характеризується значною своєрідністю, яка виражається як у затримці темпу 

розвитку мовлення, так і в специфічному характері його відхилень. 

У дітей з ЗПР різного етіопатогенезу відзначається складність, 

неоднорідність і варіативність проявів і механізмів порушень мовлення. 

Однак до теперішнього часу досліджень особливостей мовленнєвого 

недорозвинення у дітей з ЗПР різного етіопатогенезу не проводилося.  

Корекційно-логопедична робота з дітьми, що мають ЗПР, повинна 

враховувати специфіку їх психічного розвитку, механізми, симптоматику і 

структуру мовленнєвого порушення. 

У зв’язку з цим, особливої важливості набуває системний і 

диференційований підхід в процесі корекції порушень мовленнєвого 

розвитку, що враховує різноманітність поєднань чинників, серед яких 

найбільш значущими є: психологічні особливості дітей з ЗПР, особливості 

проявів, структури складного мовленнєвого порушення, співвідношення 

рівнів сформованості різних компонентів мовленнєвої системи, 

співвідношення порушень імпресивного та експресивного мовлення у цієї 

категорії дітей. 

Проведене дослідження присвячене одній з актуальних проблем теорії і 

практики логопедії – розробці системи диференційованого корекційно-

розвиваючого навчання, націленого на усунення мовленнєвого зі змінною за 

механізмами, структурі, симптоматиці дефекту у дошкільників з ЗПР. 

В ході дослідження була реалізована мета і вирішені основні завдання 

дослідження, що дозволяє стверджувати наступне: 

1) Аналіз науково-дослідницької літератури, присвяченій 

досліджуваній проблемі, дозволив визначити теоретичні підходи до вивчення 

порушень мовного розвитку у дошкільників з ЗПР, виділити найбільш 

актуальні питання цієї проблеми. 
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2) Виявлено, що особливості мовленнєвого розвитку дітей з ЗПР 

характеризуються певною специфікою, яка проявляється: в системному 

характері мовленнєвого недорозвинення, в складності, неоднорідності і 

стійкості мовленнєвої патології, в поєднанні різних дефектів мовлення 

центрально-органічного характеру, в переважання семантичного дефекту.  

Відповідно до наявністю різних рівнів мовленнєвого розвитку, ступенів 

неповноцінності і характеру недорозвинення компонентів мовлення виділено 

3 групи дітей з ЗПР. 

1 група – це діти з мінімально порушеним мовленнєвим розвитком. В 

процесі дослідження діти показують результати вище середнього практично 

по всіх завдань. Деякі труднощі (показник середній і нижче середнього) 

виникають тільки при виконанні завдань на дослідження фонематичної 

системи мовлення. 

2 група – діти з середнім рівнем сформованості мовленнєвої системи. У 

дошкільників цієї групи імпресивне мовлення, просодія, процес словозміни 

затримуються в розвитку; артикуляційна моторика, звуковимова, навик 

відтворення звуко-складової структури слів – специфічно порушуються при 

формуванні; фонематичні процеси, зв’язне мовлення – при формуванні 

затримуються в розвитку і порушуються одночасно. 

3 група – діти з важким ступенем недорозвинення всіх сторін 

мовлення. У 3 групі виявилися діти, що показують результати нижче 

середнього і низькі. 

3) Ефективність системної диференційованої корекційно-розвиваючої 

роботи в кожній групі дітей з ЗПР підтверджена даними контрольного 

експерименту. Визначено, що однією з умов ефективності корекційно-

розвивального навчання є тісний взаємозв’язок з вихователями та батьками.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем, пов’язаних з 

використанням диференційованої корекційно-розвиваючої роботи над 

порушеннями мовлення дітей з ЗПР.  


