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ВСТУП 

 

В системі спеціальної освіти залишається досить актуальною і 

соціально значущою проблема формування зв’язного мовлення у дітей з 

особливими освітніми потребами. Ця проблема в тифлопедагогіці 

знаходиться під пильною увагою дослідників у зв’язку з недостатністю 

чуттєвої основи мовлення, пов’язаної з неточністю, фрагментарністю, 

неповнотою уявлень про навколишній світ. Це обумовлює наявність у 

мовленні дітей з порушеннями зору вербалізму, невідповідності 

використання слів з конкретними ознаками і властивостями предметів, що 

можливо впливає на зв’язне мовлення дітей. 

Саме тому в змісті корекційно-педагогічної роботи в спеціальних 

дошкільних закладах для дітей з порушеннями зору існує спеціальне 

завдання – формування у них зв’язного та осмисленного мовлення, в якому 

приділяється значна увага формуванню умінь адекватного використання слів 

в різних мовних висловлюваннях. Відомо, що повноцінне самостійне 

мовлення не може бути сформоване без наявності у дитини адекватних і 

досить чітких уявлень про навколишню дійсність. 

Це підтведжується експериментальними дослідженнями О. Алексєєвой, 

Т. Головіної, Н. Костючек, В. Кручинина, А. Литвака, Л. Плаксін, 

С. Покутневої, Л. Рудакової, Т. Свиридюк, В. Феоктистової, І. Чигринової та 

інші в яких показано, що порушення зору обумовлює недостатність 

мовлевневого розвитку дитини. 

У роботах тифлопедагогів ми знаходимо підтведження тому, що у дітей 

з порушеннями зору спостерігаються мовні порушення, при яких мовлення 

дітей характеризується недостатньою опорою на конкретні ознаки, 

властивості предметів і об’єктів навколишньої дійсності. 



 

Одночасно з тим, в спеціальній педагогіці та психології накопичений 

матеріал, який свідчить про те, що недостатність чуттєвої основи слова 

впливає на формуванні вміння будувати висловлювання. 

Однак значимість оволодіння правильним зв’язним мовленням в 

тифлопедагогіці не тільки не розглянута, але й в проаналізованій нами 

літературі не виявлені науково-методичні розробки з проблеми розвитку 

зв’язного мовлення у дітей з порушеннями зору.  

У зв’язку з цим наше дослідження присвячене створенню змісту і 

методики корекційного навчання зв’язного висловлювання (розповіді та 

переказу) дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору. 

У роботах, що відносяться до теорії компенсації порушень зору 

(Л. Виготський, Л. Волкова, М. Земцова, А. Зотов, Н. Костючек, Ю. Кулагін, 

В. Кантор, А. Литвак, Д. Маллаєв, І. Моргуліс, Г. Нікуліна, Л. Плаксіна, 

Л. Солнцева, Б. Тупоногов, В. Феоктистова та ін.), показано, що подолання 

недостатності чуттєвої основи мовлення може бути здійснено за рахунок 

цілеспрямованої корекційно-педагогічної роботи. Саме тому при порушеннях 

зору мовлення може виступити як засіб компенсації зорової недостатності за 

умови подолання її власних відхилень – недостатності чуттєвої основи 

мовлення. У той же час сформованість зв’язного мовлення старших 

дошкільнтків з порушеннями зору  створює передумови для успішного 

навчання їх в загальноосвітній школі, соціальної адаптації та реабілітації.  

Недостатня розробленість системи роботи з розвитку зв’язного 

мовлення дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору визначає 

актуальність цієї проблеми. 

Мета дослідження – визначити зміст і спеціальні прийоми корекційно-

педагогічної роботи з розвитку зв’язного мовлення у старших дошкільників з 

порушеннями зору. 

Завдання дослідження: 



 

1. Провести аналіз загальної та спеціальної літератури, присвяченої 

розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку без порушень 

та із порушеннями зору. 

2. Визначити рівні сформованості зв’язного мовлення дітей з 

порушеннями зору. 

3. Виявити особливості зв’язного мовлення старших дошкільників з 

порушеннями зору в порівнянні з однолітками. 

4. Визначити, теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність адаптованої системи розвитку зв’язного мовлення 

дітей з порушеннями зору. 

Об’єкт дослідження – зв’язне мовлення дітей старшого дошкільного 

віку з порушеннями зору. 

Предмет дослідження – особливості змісту і прийомів розвитку 

зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору. 

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, лінгвістичної та 

методичної літератури з проблеми дослідження;  спостереження за процесом 

навчання і виховання дітей в умовах закладу освіти для дітей з порушеннями 

зору; проведення констатуючого та контрольного етапів педагогіченого 

експерименту. 

Експериментальне дослідження проводилося на базі Хмельницького 

закладу дошкільної освіти № 38 «Світанок» Хмельницької міської ради 

Хмельницької області компенсуючого типу (для дітей з порушеннями зору). 

Експериментальну групу становили діти віком 6-7 років з порушеннями зору. 

Апробація дослідження: Матусова М., Хрипун Д. Особливості 

розвитку мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями зору Вісник Науково-

дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. Умань, 2021. Вип. 7. С. 114-

117. 

Структура та обсяг випускної кваліфікаційної роботи. Робота 

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



 

(67 найменування). Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 86 

сторінок. Основний текст – 79 сторінках.  



 

ВИСНОВКИ 

Вивчення проблеми розвитку зв’язного мовлення у дошкільників з 

порушеннями зору в галузі корекційної педагогіки визначило актуальність 

вивчення своєрідностей мовленнєвого недорозвинення у дітей старшого 

дошкільного віку з порушеннями зору і їх нівелювання в умовах організації 

спеціальної корекційно-педагогічної роботи (І. Новічкова, І. Корнілова, 

Є. Карпушина і ін.). 

У спеціальній літературі проблема формування лексико-граматичного 

ладу і зв’язності мовлення у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями 

зору висвітлена недостатньо. Практично відсутні цілеспрямовані 

дослідження з питання особливостей організації корекційно-педагогічної 

роботи з розвитку зв’язного мовлення у таких дітей. 

На основі експериментальних матеріалів по виявленню особливостей 

розвитку зв’язного мовлення у дошкільників з порушеннями зору 

установлено взаємозв’язок між характером лексико-граматичної будови і 

зв’язності мовлення і ступенем несформованості полісенсорних структур і 

способів зорового сприйняття навколишньої дійсності. Це обумовлено 

наступними причинами. Зниження зорового сприйняття у дітей з 

порушеннями зору не дозволяє їм самостійно повноцінно опановувати 

сенсорно-перцептивними діями і операціями по ознайомленню з 

навколишнім світом, що знижує якість формування предметних уявлень і 

сенсорних еталонів. 

В результаті несформованості у дітей з порушеннями зору 

повноцінності аналітичного зорового сприйняття, вміння спостерігати, 

порівнювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки – 

своєрідність їх мовленнєвого недорозвинення виявляється в несформованості 

лексичної і фонематичної сторони мовлення, що негативно впливали на її 

зв’язність. 

Оволодіння структурними компонентами мовлення дітьми з 

порушеннями зору відбувається за тими ж закономірностями, що і у зрячих 



 

однолітків. Однак особливості темпу мовленнєвого розвитку проявляються в 

динаміці становлення його структур, своєрідності позначення предмета 

відповідним словом, співвідношенні слова та предметного образу, семантиці 

лексики, відставанні формування навичок мовленнєвого чуття, що показано в 

матеріалах нашого дослідження. 

Результати експериментів співвідносяться з матеріалами досліджень 

І. Новічкової, І. Корнілової, Є. Карпушин і ін., які досліджували 

взаємообумовлені зв’язки між розвитком функції мовлення і станом зорового 

сприйняття, своєрідністю формування предметних уявлень у дітей з 

порушеннями зору. 

Проведене дослідження підтвердило висунуту гіпотезу про 

необхідність розробки системи спеціально організованої корекційно-

педагогічної роботи, спрямованої на розвиток зв’язного мовлення і 

полісенсорного сприйняття старших дошкільників з порушеннями зору в 

процесі цілеспрямованої взаємодії всіх фахівців. Об’єктивність отриманих 

матеріалів перевірена на достовірність і підтверджена математичними 

розрахунками t-критерію Стьюдента. 

Була розроблена методика комплексної корекційно-педагогічної роботи 

з розвитку зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з 

порушеннями мовлення з опорою на розвиток полісенсорного сприйняття (не 

тільки зорового), що дозволило знівелювати труднощі в накопиченні 

словникового запасу і його граматично-правильного оформлення і 

використання в зв’язному мовленні. Слово в мовленні таких дошкільників 

стало грати роль сигналу для актуалізації наявних у них уявлень про 

предмети (об’єктах) навколишньої дійсності. Це сприяло формуванню 

стійкої предметної віднесеності слів. У дітей значно збільшився обсяг 

уявлень про назви ознак (властивостей) предметів. 

Результати контрольного експерименту показали, що у дошкільників з 

порушеннями зору розширився обсяг лексичного запасу іменників і 

прикметників, на достатньому рівні сформувалися уявлення про синтаксичні 



 

ознаки дієслів. Вони змогли оволодіти навичками словотворення і 

словозміни, застосовуючи їх у вільному самостійному мовленні. Крім того, 

дошкільнята стали краще описувати об’єкти і явища навколишнього світу з 

залученням слів різних лексико-граматичних категорій і будувати зв’язне 

монологічне висловлювання. У них підвищився інтерес до уточнення 

значення слів, до засвоєння нової лексики. 

У пізнавальній діяльності дітей спостерігалася самостійність, що 

виражалася в умінні аналізувати властивості предметів, правильно 

осмислювати і зіставляти один об’єкт з іншим, одну властивість з іншими, 

робити самостійні висновки і узагальнення, тобто складати зв’язне 

висловлювання. 

Матеріали проведеного нами дослідження запропоновані у вигляді 

системи комплексної корекційно-педагогічної роботи з розвитку зв’язного 

мовлення старших дошкільників з порушеннями зору і можуть бути 

використані в практичній діяльності логопедами, тифлопедагога, 

психологами, вихователями дошкільних установ для дітей з порушеннями 

зору, а також в процесі підготовки дефектологів. 


