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ВСТУП 



Актуальність дослідження. Реформування системи освіти в Україні 

вимагає розробки нових ефективних методів корекційно-попереджувального 

та розвивального навчання дітей з особливими освітніми потребами, що 

відповідають сучасним науковим знанням про нормальний і 

дизонтогенетичний розвиток. 

Однією з найпоширеніших патологій психофізичного розвитку серед 

дітей дошкільного віку є порушення мовлення, специфіка якого полягає в 

системному порушенні всіх сторін і форм мовлення. При цьому найсуттєвіші 

недоліки виявляються під час засвоєння та використання дітьми на 

практичному рівні лексики та граматики рідної мови (Р. І. Лалаєва, Р. Є. 

Лєвіна, В. І. Селіверстов, Є. Ф. Соботович, Н. В. Уфімцева, Т. М. Ушакова, 

Г.В.Чиркіна, О.М.Шахнарович та ін.). 

Розвиток мовлення дітей дошкільного віку є однією зі стрижневих 

проблем сучасної дошкільної лінгводидактики. Її актуальність зумовлюється 

пріоритетними напрямами спрямованими на модернізацію дошкільної 

освіти, оновлення змісту, вдосконалення форм, методів і технології навчання 

дітей рідної мови, розвитку культури мовлення та мовленнєвого спілкування. 

Чим багатше і точніше словниковий запас дитини, тим вищий рівень 

розвитку його мови і мислення. Кожне нове слово збагачує мову дітей, 

одночасно ж воно розвиває і їх розумові здібності. За допомогою слова діти 

абстрагують окремі властивості предметів і явищ, знаходять спільне і 

відмінне між ними, вчаться аналізувати, виділяти основне і узагальнювати. 

Завдяки слову у них виникає абстрактно-словесне мислення, яке 

здійснюється у формі понять, суджень і висновків. Тому важливим аспектом 

розвитку мовлення є формування образних засобів мовлення, які сприяють 

точній, яскравій, виразній передачі смислової інформації. 

Аналіз теоретичних джерел показує, що ця проблема висвітлюється в 

дослідженнях Г. А. Каше, С. В. Коноваленко, Ю. В. Рібцун, Т. Б. Філічева, Г. 

В. Чіркіна та ін. Більшість робіт присвячена розвитку мовлення дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку з типовим розвитком. 



У логопедії досліджуються проблеми визначення та подолання 

різноманітних мовленнєвих недоліків, формування більш досконалої 

багаторівневої системи мовлення з урахуванням онтогенетичного процесу її 

розвитку. Так, С.Н. Коновалова, Є.Ф. Соботович, М.К. Шеремет та ін. 

розглядали як загальні, так й окремі аспекти розвитку лексики дітей із 

загальним недорозвитком мовлення. Але необхідно зазначити, що вони 

стосуються особливостей засвоєння, сформованості, накопичення і шляхів 

корекції словникового запасу з метою його подальшої актуалізації та 

застосування у процесі спілкування. Питанню ж оволодіння кожною 

окремою одиницею лексики, а саме дієсловами, присвячена незначна 

кількість робіт провідних вчених. 

Незважаючи на освітлення питань, стосовно розвитку мовлення і 

мовномислиннєвої діяльності дітей з затримкою комунікативного розвитку, 

до теперішнього часу не склалося цілісної картини, яка б відображала 

особливості опанування образними засобами мови дітей і способами корекції 

їх мовленнєвих наявних порушень. 

Недостатня вивченність проблеми і її значущість для вирішення питань 

розвитку мовлення дітей визначили тему нашого дослідження: «Психолого-

педагогічні умови формування образного мовлення у дітей дошкільного 

віку із затримкою комунікативного розвитку» 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати педагогічні умови 

формування образних засобів мовлення у дошкільників із затримкою 

комунікативного розвитку. 

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес у дошкільних 

навчальних закладах. 

Предмет дослідження: процес формування образних засобів мовлення 

у дітей старшого дошкільного віку. 

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

1. Проаналізувати теоретичні і методичні аспекти досліджуваної 

проблеми;  



2. Охарактеризувати можливості опанування образними засобами 

мовлення дітьми старшого дошкільного віку з ЗНМ. 

3. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

педагогічні умови формування образних мовних засобів у дошкільників. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатуючий і формуючий етапи; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та 

розроблені педагогічні умови формування образних засобів мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мови можуть бути 

використані в  дошкільних навчальних закладах  із інклюзивною формою 

навчання. 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на XIV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів та молодих науковців (Умань, 28 квітня. 2021 р.) 

Публікації автора за темою дослідження. Наука, Освіта, Молодь.  

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих 

науковців (Умань, 28 квітня. 2021 р.) Частина.І. Умань: «Візаві», 2021. – С. 

217–219. 

Структура дослідження.  Магістерська робота складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків, таблиць.  

 

 



ВИСНОВКИ 

В результаті проведеного дослідження можна сформулювати 

наступні висновки: 

1. В результаті дослідження було встановлено, що для дошкільників із 

загальним недорозвиненням мови є типовими наступні показники засвоєння 

образних засобів мови: 

а)  порівнянь - 1) відповіді задовольняючого характеру: спотворення 

смислової структури порівняльного обороту, невизначеність ознаки, по якій 

відбувається порівняння, актуалізація тільки однієї ознаки, звуження сфери 

застосування конкретного порівняння, обмеження асоціативного ряду, 

мінімальна міра автоматизованості в мові; 

  2) відповіді незадовольняючого характеру: повне спотворення 

смислової структури порівняльного обороту, актуалізація нехарактерної 

ознаки, по якій відбувається порівняння, актуалізація тільки однієї ознаки 

або відмова від відповіді з посиланням на незнання, невизначеність сфери 

застосування конкретного порівняння, відсутність варіативності підбору 

лексичних одиниць, неавтоматизоване використання в мові порівняльних 

оборотів. 

б) уособлень - 1) відповіді задовольняючого характеру: спотворення 

смислової структури уособлення, звуження сфери застосування конкретного 

уособлення, обмеження асоціативного ряду, мінімальна міра 

автоматизованості в мові;  

2) відповіді незадовольняючого характеру: повне спотворення 

смислової структури уособлення, невизначеність сфери застосування 

конкретного уособлення, відсутність варіативності підбору лексичних 

одиниць, неавтоматизоване використання в мові. 

в) фразеологізмів - 1) відповіді задовольняючого характеру: 

спотворення смислової структури фразеологізму, звуження сфери 

застосування конкретного обороту фразеологізму;  

2) відповіді незадовольняючого характеру: повне спотворення 



смислової структури вираження фразеологізму; невизначеність сфери 

застосування конкретного фразеологізму. 

2. Труднощі опанування вторинної образної номінації дошкільниками 

з ОНР визначаються наступними чинниками: обмеження семантичної 

структуризації і об'єктивування переносного значення образних засобів 

мови, виражені утруднення у виявленні прихованого змісту образних 

виразів, недостатня міра автоматизованості в розмові вторинних 

найменувань, звуження спектру варіативності їх використання, зниження 

можливості синтагматичного і парадигматичного мовного асоціювання, 

низький коефіцієнт образності, утруднення в семантизації і контекстуалізації 

полісемантичних слів і виразів. 

3. В основі труднощів засвоєння образних засобів мови 

дошкільниками із загальним недорозвиненням мови лежить недостатня 

сформованість наступних механізмів: метафоризації, інференції, 

генералізації, смислових замін, мовного контролю. 

4. Аналіз експериментальних матеріалів з точки зору теорії 

індивідуального мовного варіювання дозволив розподілити дошкільників з 

нормальною і порушеною мовною діяльністю по рівнях володіння 

образними засобами: 

I рівень - переважне використання оптимізуючого підходу в 

розумінні і вживанні образних засобів мови (55 % дітей, що мають 

нормальний мовний розвиток). 

II рівень - переважне використання задовольняючого підходу в 

розумінні і вживанні образних засобів мови (45 % дошкільників з 

нормальним мовним розвитком і 65 % дітей з ОНР). 

III рівень - переважне використання незадовольняючого підходу в 

розумінні і вживанні образних засобів мови (35 % дітей з ОНР). 

Спрямованість коректувально-орієнтованого розвитку мові 

дошкільників з ОНР на формування механізмів, що лежать в основі 

вторинної образної номінації, дозволяє підвищити ефективність процесу 



засвоєння образних засобів мови. 

 

 

 


