
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

 

 

РЕФЕРАТ 

на  

ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

освітнього ступеня «магістр» 

 

на тему: 

КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ 

КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

Виконала: 

студентка 604з групи, 

спеціальності 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма: Спеціальна освіта 

Меденець А.В. 

 

Керівник: 

кандидат педагогічних наук 

Лемещук Марина Анатоліївна 

 

 

Рецензент: 

кандидат педагогічних наук 

Авраменко Оксана Олександрівна 

 

 

 

Умань – 2021  



 2 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП………………………………………………………………………… 3 

РОЗДІЛ 1.  НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

МОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ …………………………………….……………….………..  

 

 

6 

1.1. Сучасний стан використання комп’ютерних технологій у 

навчальному процесі загальноосвітніх та спеціальних шкіл …….... 

 

6 

1.2. Комп’ютерні засоби в системі навчання  української мови школярів з 

ТПМ ……………………………………………………………..….……. 

 

26 

РОЗДІЛ 2. РОБОТА З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ 

КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 

СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ ……………………..…………………………… 

 

 

51 

2.1. Підходи до змісту, структури та технічних даних навчально-

програмного комплексу корекції мовлення учнів з ТПМ………………   

 

51 

2.2. Зміст і структура комп’ютерного навчально-програмного засобу 

корекції мовленнєвих порушень учнів з ТПМ ……………………………… 

 

66 

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 100 

СПИСОК ОСНОВНИХ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…….…………… 102 

 
 



 3 

ВСТУП 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в Україні, світові 

тенденції гуманізації, інтеграції та глобалізації суспільства визначили нові 

пріоритети розвитку освітньої галузі. Одним із головних напрямів 

модернізації освіти в Україні є створення якісно нової школи – школи 

життєтворчості і самореалізації особистості, в якій утверджується бажання і 

вміння навчатися впродовж життя. У Державній національній програмі 

„Освіта” (Україна ХХІ століття) зазначається, що одним із основних 

напрямів реформування освіти є впровадження в навчально-виховний процес 

сучасних педагогічних і науково-методичних досягнень, а одним із основних 

шляхів удосконалення змісту освіти є широке застосування нових 

інформаційних технологій (НІТ).  

Використання у навчальному процесі НІТ передбачає розробку 

відповідного науково-методичного забезпечення, ефективне застосування 

інструментальних засобів і систем комп’ютерного навчання, а також 

системну інтеграцію НІТ у навчальний процес та організаційні структури 

уроку. 

Аналіз досліджень, проведених російськими дефектологами і 

практиками (О.Л.Гончарова, О.І.Кукушкіна, Т.К.Королевська та ін.) у сфері 

використання комп’ютерних технологій в спеціальних школах, дає підстави 

визнати ефективність їх впровадження для різного роду підтримки і корекції 

порушень розвитку дітей.  

Як зазначають В.В.Кондратенко, О.М.Легкий, Б.С.Мороз та ін. у 

процесі корекційного навчання із комп’ютерною підтримкою спостерігається 

значний інтерес та підвищення рівня мотивації учнів. Зокрема зазначається, 

що використання корекційного потенціалу програмних засобів, створює 

сприятливі умови для активізації пізнавальної діяльності школярів, розвитку 

їхнього логічного мислення та мовлення.  

Натомість поки що не розроблена дидактична система корекційної 

роботи з подолання недоліків мовленнєвих порушень учнів із ТПМ в умовах 
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комп’ютеризованого навчання 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити використання комп’ютерних технологій у процесі формування 

мовленнєвих навичок учнів початкових класів із ТПМ. 

Досягнення мети дослідження забезпечується вирішенням таких 

завдань: 

- з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми у загальній та 

спеціальній лінгводидактичній і психолого-педагогічній літературі; 

- проаналізувати структуру навчальної діяльності учнів з ТПМ та 

педагогічні умови використання комп’ютерних засобів для корекції їх 

мовленнєвих порушень; 

– визначити та обґрунтувати дидактичні засоби використання 

комп’ютерних технологій для коригування мовленнєвих порушень молодших 

школярів з ТПМ; 

– розробити основні компоненти системи розвитку мовлення учнів 

початкових класів з ТПМ на основі використання комп’ютерних засобів 

навчання. 

Об’єкт дослідження – навчально-мовленнєва діяльність молодших 

школярів із тяжкими порушеннями мовлення.  

Предмет дослідження – система розвитку мовлення учнів з ТПМ 

засобами комп’ютерних технологій із використанням спеціального 

програмного забезпечення. 
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ВИСНОВКИ  

 

У загальній педагогічній та спеціальній методичній літературі 

представлені ґрунтовні дослідження про взаємовплив двох видів мовлення, 

зокрема про негативний вплив порушень усного мовлення на формування 

писемного (Л.К.Назарова, Б.Г.Ананьев, А.А.Люблінська, Л.Ф.Спірова, 

Л.Н.Нікашина, Г.В.Чиркіна, А.В.Ястребова). Сприймання усного мовлення 

забезпечується мовленнєвим слухом, його структурними компонентами, 

зокрема фонематичним слухом, який є найважливішим стимулом у 

формуванні правильної звуковимови.  

Виявлено пріоритетні фактори розвитку мовлення, ефективність яких 

може бути підвищена в процесі навчання учнів з ТПМ на уроках української 

мови на основі НІТ. Серед них основними є: індивідуалізація та 

диференціація навчання; корекція мовленнєвих порушень за рахунок 

візуалізації; підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

школярів; наочний супровід формування абстрактних понять; посилення 

інтересу до процесу одержання знань; організація оперативного контролю та 

самоконтролю знань, аналізу причин помилок на основі систематичного 

зворотного зв’язку; зниження напруги уроку. 

Аналіз шкільної практики та проведене анкетування учителів дали 

змогу побачити, що, розвиток мовлення учнів засобами комп'ютерної техніки 

на уроках української мови відбувається епізодично, як правило, це контроль 

знань учнів, у кращому випадку виконання тренувальних вправ на 

застосування знань. Таке використання комп’ютера не вносить принципових 

змін у процес навчання, є малоефективним для формування та корекції 

мовлення учнів з ТПМ. Така ситуація спричинена в першу чергу відсутністю 

спеціальних навчально-корекційних україномовних програм, що спираються 

на шкільну програму і виступають доповненням до вже існуючих засобів, 

форм і методів організації уроку, якісного методичного забезпечення, що 

супроводжує дані програми. 
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Методичний підхід до розвитку мовлення учнів з ТПМ з 

використанням комп’ютерного навчально-програмного комплексу на різних 

етапах навчально-виховного процесу з українсько мови поєднує можливості 

сучасних комп’ютерів з традиційними підходами до навчання. Він дає змогу 

підвищувати якість та ефективність навчання учнів з української мови, 

реалізовувати індивідуально-диференційований підхід до кожного учня за 

рахунок інтенсифікації й удосконалення навчально-виховного процесу на 

основі пізнавальної діяльності школярів із ППК. У результаті роботи з 

комп’ютерною програмою в учнів зростає зацікавленість процесом навчання, 

підвищується мотивація, розвивається мислення, з’являється вміння робити 

узагальнення, використовувати знання в нових умовах з елементами 

творчості, самостійно знаходити істину, не звертаючись за допомогою до 

інших. А отже, розвиток мовлення відбувається значно ефективніше, ніж за 

традиційного навчання. 

 


