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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Реформування сучасної системи освіти 

передбачає вдосконалення освітнього процесу шляхом ускладнення навчальних 

програм та посилення принципу розвивального навчання. Зміст процесу 

навчання висуває певні вимоги до рівня розумового та мовленнєвого розвитку 

дітей, зокрема і молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення. 

Науковцями доведено, що численні порушення мовленнєвого розвитку 

негативно впливають на сприймання мовлення, формування комунікативних 

навичок, оволодінні знаннями та розвитку особистості дитини із тяжкими 

порушеннями мовлення. Відхилення у розвитку мовлення ускладнюють 

спілкування з оточенням, нерідко заважають правильному розвитку 

пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери. Порушення мовленнєвого 

розвитку та недостатнє оволодіння лексичними засобами мови, як один з його 

складових компонентів, спостерігається серед різних категорій дітей із 

порушеннями психічного та/або фізичного розвитку. Інтелектуальні порушення, 

ураження слухової та зорової функцій, коркових, ґностичних і моторних зон, 

несприятливі умови життя та виховання дитини, беззаперечно, негативно 

впливають на повноцінний розвиток її мовлення та, в першу чергу, на його 

лексичний склад.  

Численні дослідження науковців (Є. Соботович, О. Лурія, А. Богуш, 

Н. Жукова, М. Кольцова, Т. Філічева, Р. Лалаєва, Н. Серебрякова, І. Марченко, 

Н. Чередніченко та ін.) доводять, що недорозвиненість лексичного складу 

мовлення призводять до обмеженості словесних засобів спілкування різного 

ступеня вираження, а також недостатності засвоєння змістовної структури слова 

(лексичної семантики), що призводить до неправильного використання слів у 

власній усній та писемній продукції, а також до її недостатнього розуміння.  

Неповноцінна мовленнєва діяльність негативно впливає на всі сфери 

особистості дитини: утруднюється розвиток її пізнавальної діяльності, 

знижується продуктивність запам’ятовування, порушується логічна і смислова 

пам’ять, школярі з утрудненнями виконують розумові операції, порушуються всі 



форми спілкування і міжособистісної взаємодії, істотно гальмується розвиток 

навчальної діяльності, що має, як і в нормі, провідне значення в плані загального 

психічного розвитку молодших школярів.  

Низка сучасних науковців (О. Вінарська, Т. Власова, О. Гвоздев, 

Г. Грибань, Р. Лалаєва, Л. Лопатіна, О. Мастюкова, Т. Марчук, І. Марченко, 

О. Ревуцька, В. Тарасун, В. Тищенко, Л. Трофименко, М. Шевченко, 

Н. Серебрякова, Є. Соботович, Н. Чередніченко, М. Шеремет та ін.), 

досліджуючи лексичний склад мовлення у дітей із тяжкими порушеннями 

мовлення, зазначають, що такій категорії притаманні: обмеженість словникового 

запасу; значна розбіжність обсягу активного та пасивного словників; неточне 

вживання слів; наявність численних вербальних парафазій; несформованність 

семантичних полів; труднощі в актуалізації словника тощо.  

Дослідження Є. Соботович, А. Богуш, Г. Грибань, Р. Лалаєвої, 

Н. Серебрякової, І. Марченко, Г. Чиркіної доводять, що формуванню та корекції 

словникового запасу належить провідне місце в системі навчання рідної мови 

учнів із тяжкими порушеннями мовлення. Завдання з формування словникового 

складу не повинні зводитись лише до оволодіння певною кількістю слів. Учні в 

процесі засвоєння лексики мають оволодіти системою лексичних понять, що, в 

свою чергу, має значно покращити їхній мовленнєвий та інтелектуальний рівень 

розвитку. 

Отже, виникає необхідність дослідити ефективність використання 

інноваційних методик розвитку словника у молодших школярів з тяжкими 

порушеннями мовлення, що позитивно впливає на засвоєння ними граматичних 

категорій мовлення. Важливість означеної проблеми для реформування сучасної 

системи спеціальної освіти зумовили вибір теми нашого дослідження «Методика 

розвитку словника у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення на 

уроках читання». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність шляхів розвитку словника у молодших школярів із 

тяжкими порушеннями мовлення на уроках читання. 



Об’єкт дослідження – освітній процес молодших школярів із тяжкими 

порушеннями мовлення. 

Предмет дослідження – організація корекційної роботи щодо розвитку 

словника у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення на уроках 

читання. 

Завдання дослідження: 

– з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в спеціальній та 

психолого-педагогічній літературі; 

– визначити рівень сформованості словника у молодших школярів із 

тяжкими порушеннями мовлення; 

– розробити методичні рекомендації щодо розвитку словника у 

молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення на уроках читання. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної і наукової літератури; емпіричні: вивчення науково-

методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, діагностичні завдання, 

педагогічний експеримент. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, що 

запропоновані у ході експериментального дослідження методичні рекомендації 

можуть бути використані для удосконалення корекційних програм з розвитку 

словника у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення. 

Експериментальна база. Дослідження шляхів розвитку словника у 

молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення здійснювалося на базі 

комунального закладу «Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської 

обласної ради». 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на засіданнях кафедри спеціальної та інклюзивної освіти та 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуалізація 

творчого професійного потенціалу майбутніх фахівців дошкільної освіти» в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел (68 найменувань). 



Загальний обсяг наукової роботи – 78 сторінок. Основний зміст викладено на 73 

сторінках. 

ВИСНОВКИ 

Аналіз загальної та спеціальної психолого-педагогічної літератури з 

проблеми дослідження засвідчив, що сучасний стан розвитку теорії й практики 

спеціальної педагогіки і психології, нейропсихології, логопедії, 

нейролінгвістики характеризується об’єднанням наукових пошуків і зусиль, 

посиленою увагою до поглибленого вивчення особливостей загального, 

психічного й мовленнєвого розвитку дітей із психофізичними вадами з метою 

забезпечення індивідуального напряму розвитку кожної дитини з урахуванням її 

психофізичних особливостей, можливостей, здібностей, інтересів тощо 

(В. Григоренко, В. Бондар, І. Бех, С. Конопляста, С. Миронова, В. Синьов, 

Є. Синьова, В. Тарасун, Л. Фомічова, М. Шеремет). Однією з категорій дітей з 

особливими освітніми потребами є діти із тяжкими порушеннями мовлення.  

Наукові розвідки доводять, що мовлення цих дітей характеризується 

бідністю лексичного запасу, переважанням пасивної лексики над активною, 

зв’язні висловлювання відзначаються порушеннями зв’язку слів у реченнях, 

переважанням простих непоширених речень, неадекватним вживанням слів та 

значною кількістю граматичних і синтаксичних помилок. Діти не можуть 

аргументовано розкрити тему висловлювання, визначити його основну думку, не 

дотримуються логіки викладу. Будуючи зв’язне висловлювання, часто відходять 

від теми, роблять різноманітні привнесення, які не стосуються змісту 

висловлювання. Недоліки лексичної складової мовлення у дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення перешкоджають їх повноцінному спілкуванню з 

оточуючими, викликає в них труднощі в опануванні міцних і ґрунтовних знань 

як з предметів мовного циклу, так і інших навчальних предметів. Оволодіння 

лексичною складовою мовлення викликає в учнів із тяжкими порушеннями 

мовлення значні труднощі, оскільки саме по собі слово – базова лексична 

одиниця – складне, різнопланове явище, універсальне за характером і унікальне 

за об’ємом виконуваних у мовленні функцій. Робота над збагаченням, 



удосконаленням та розвитком лексичної складової відбувається в процесі всієї 

навчально-виховної роботи, під час засвоєння знань з усіх навчальних предметів. 

Основна мета корекційної роботи над збагаченням лексичного запасу учнів із 

порушеннями мовленнєвого розвитку – навчити дітей користуватися засвоєною 

лексикою під час побудови власних висловлювань.  

Теоретичний аналіз та узагальнення наукових досліджень із проблеми 

вивчення порушень мовлення у молодших школярів із тяжкими порушеннями 

мовлення свідчить про особливу значущість питання формування лексичної 

складової мовлення таких дітей у рамках вивчення рідної мови. Саме тому в 

програмі вивчення рідної мови вагоме місце відводиться роботі над словом з 

огляду на ту важливу роль, яку відіграє лексика в комунікативно спрямованому 

оволодінні мовою. Лексична робота в спеціальній початковій школі – це 

спеціально організований процес, який значною мірою реалізується на уроках 

читання, має велике загальноосвітнє та практичне значення. Вміла її організація 

сприяє розширенню, поглибленню, уточненню та активізації словникового 

запасу, формуванню уявлень про лексичні явища та навичок користування ними 

(І. Глущенко, О. Зикеєв, Р. Лалаєва, О. Ревуцька, Н. Серебрякова, Л. Спірова, 

В. Тищенко).  

Основна увага науковців зосереджена переважно на вивченні та 

формуванні лексичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку із тяжкими 

порушеннями мовлення в умовах спеціально організованого корекційного 

навчання на логопедичних заняттях. На сьогодні залишається недостатньо 

вивченим питання організації та змісту корекційної логопедичної роботи з 

формування лексичної складової мовлення у молодших школярів із тяжкими 

порушеннями мовлення на уроках предметів мовного циклу. Зокрема, не 

з’ясованим залишається питання організації лексичної роботи з молодшими 

школярами із тяжкими порушеннями мовлення на уроках читання.  

Вищезазначене спонукало до аналізу програм навчання дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення, який засвідчив, що метою читання як навчального 

предмету в початкових класах спеціальної школи для дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення є формування в учнів навичок читання як першооснови 



читацької культури, емоційно-оцінного ставлення до змісту прочитаного, 

формування особистості дитини, корекції особливостей її розвитку засобами 

художнього слова. Водночас читання є унікальним засобом опанування інших 

навчальних предметів і пізнання навколишньої дійсності. Читання, як 

навчальний предмет, є невід’ємною складовою освітньої галузі «Мова і 

література» і має на меті підготовку учнів молодших класів до самостійного 

опанування знань з різних шкільних предметів шляхом отримання інформації з 

літературних джерел під час навчання у середніх і старших класах.  

Результати констатувального експерименту з дослідження рівнів 

сформованості лексики у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення 

дозволили визначити недостатність розуміння творів різних жанрів, вивчення 

яких пропонується програмою з читання. Однією з характерних особливостей 

мовлення дітей з тяжкими порушеннями мовлення є значне, порівняно з нормою, 

розходження в обсязі активного та пасивного словникового запасу. Розуміючи 

значення багатьох слів, використання їх в експресивному мовленні викликає 

значні труднощі. Встановлено, що бідність словникового запасу проявляється, 

наприклад, в тому, що молодші школярі з тяжкими порушеннями мовлення не 

знають значення багатьох слів-назв предметів, явищ, ознак, дій, істот. Крім того, 

у дітей із тяжкими порушеннями мовлення процес пошуку слова під час відповіді 

відбувається повільно, недостатньо автоматизовано, що призводить до 

неповноцінної мовленнєвої діяльності. А це в свою чергу негативно впливає на 

всі сфери особистості молодшого школяра: утруднюється розвиток його 

пізнавальної діяльності; знижується продуктивність запам’ятовування; 

порушується логічна і смислова пам’ять; виникають труднощі в опануванні 

розумовими операціями; порушуються всі форми спілкування та 

міжособистісної взаємодії. Все означене істотно гальмує розвиток навчальної 

діяльності, що займає провідне місце в процесі загального психічного й 

пізнавального розвитку молодшого школяра. Оскільки, пізнавальний розвиток та 

розвиток понятійного мислення неможливий без засвоєння нових слів, їх значень 

та трактувань.  



У ході формувального експерименту було визначено результативні 

прийоми лексичної роботи на уроках читання: постановка запитань до 

прочитаної частини самими учнями, відповіді на запитання своїми словами, 

словесне малювання. Закріпленню лексичних умінь сприяли різні види та 

прийоми читання: мовчазне, читання в особах, комбіноване. Ефективними 

видами лексичної роботи на уроках читання були: бесіди, спрямовані на 

з’ясування змісту прочитаного та розкриття семантики слів; перечитування слів 

та уривків тексту; складання плану твору та характеристики героїв з опорою на 

наочність, опорні слова, схеми та вислови; перекази, ілюстрування. Розкриття 

семантики слів є ефективним завдяки використанню різних способів: показу, 

демонстрації предметів чи малюнків; використання контексту; найпростішого 

словотворчого аналізу; тлумачення слів. 

Отже, в результаті проведеного дослідження було розв’язано поставлені 

завдання і доведено ефективність запропонованої спеціальної методики 

розвитку словника у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення на 

уроках читання. 

 

  



 


