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ВСТУП 

Актуальність теми. Модернізація освітньої галузі, що відбувається на 

сучасному етапі, передбачає запровадження конструктивно нових підходів до 

організації навчально-виховної роботи дошкільних установ, особливо таких, що 

мають корекційно-розвивальну спрямованість. 

Проблема вдосконалення спеціальної дошкільної освіти в Україні стала 

поштовхом для реорганізації педагогічного процесу і в групах для дітей із 

загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ). Саме відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України № 240/165 від 27.03.2006 р. [26] у 

спеціальних дошкільних навчальних закладах для дітей з порушеннями 

мовлення функціонують групи для дошкільників, які досягли дворічного віку. 

У більшості з них спостерігається затримка мовленнєвого розвитку різної 

етіології. 

Проблемі мовлення та мовленнєвої діяльності присвячено численні 

дослідження, де розглядаються ті чи інші вади сформованості всіх її сторін, 

форм, видів та операцій [32, 45, 48, 59, 78]. У науково-методичній літературі 

подано дані про специфічні порушення засвоєння дітьми із ЗНМ системи 

фонологічних, лексичних та граматичних узагальнень, що позначаються на 

стані їхнього імпресивного та експресивного мовлення [28, 33, 91та ін.].  

Теоретичний аналіз джерельної бази показав, що більшість 

експериментальних досліджень охоплюють в основному дітлахів старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку. Однак нині практично відсутня 

цілісна система спеціальної цілеспрямованої корекційної роботи з подолання 

мовленнєвого недорозвитку у молодших дошкільників. 

З’ясовано також, що системне вивчення стану формування усного 

мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ не проводилось, є лише 

окремі дані, які дають підстави стверджувати про відхилення у його 

формуванні [80]. Однак ці дані мають розрізнений характер і не 

інтерпелюються з позицій загального підходу до вивчення мовленнєвої функції, 

що не враховує диференційованої структури комунікативного та лінгвістичного 
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компонентів мовленнєвої діяльності й окремих їх складових, а також специфіку 

порушень у дітей. 

Таким чином, для докладнішого вивчення усного мовлення молодших 

дошкільників виникає необхідність виокремити специфічні структурні складові 

мовленнєвої діяльності. Використання нейро- та психолінгвістичного вчення 

про структуру мовленнєвої діяльності дає змогу виявити диференційовані 

механізми мовленнєвих порушень і на цій основі розробити систему 

корекційно-розвивального навчання з розвитку мовленнєвої функції у 

зазначеної категорії дітей. Завдяки саме міждисциплінарному підходу можна 

підвищити ефективність діагностичної, прогностичної, корекційної та 

профілактичної роботи з дітьми четвертого року життя із ЗНМ. 

Це свідчить про необхідність комплексного дослідження проблеми, 

спрямованого на розробку адекватних методів діагностики та корекції 

виявлених порушень мовленнєвого розвитку цієї категорії дітей. Все 

вищезазначене стало підставою для обрання теми дослідження „Формування 

усного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку із загальним 

мовленнєвим недорозвитком”. 

Мета дослідження – дослідити зміст  методики з розвитку ігрової 

діяльності старших дошкільників із ЗНМ. 

Досягнення мети дослідження забезпечується вирішенням таких завдань: 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної, психолінгвістичної та 

спеціальної логопедичної літератури визначити концептуальні підходи щодо 

дослідження ігрової діяльності мовлення старших дошкільників року життя із 

ЗНМ. 

2. Вивчити стан сформованості основних складових мовленнєвої 

діяльності старших дошкільників із ЗНМ. 

3. Уточнити психологічний механізм, що лежить в основі порушення 

ігрової діяльності у старших дошкільників із ЗНМ. 

4. Обгрунтувати та експериментально перевірити систему логопедичної 

роботи з формування ігрової діяльності старших дошкільників із ЗНМ, 
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враховуючи виявлені особливості мовленнєвого розвитку та порушений 

психологічний механізм. 

Об’єкт дослідження – ігрова діяльністьі дошкільників із ЗНМ.  

Предмет дослідження – зміст та методика формування ігрової діяльності 

старших дошкільників із ЗНМ. 

 Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних науково – 

практичних конференціях Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла тичини (2019-2021рр.). 
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ВИСНОВКИ 

Обґрунтовано концептуальні підходи щодо ігрової діяльності 

дошкільників із ЗНМ на основі аналізу й узагальнення науково-теоретичної 

літератури психолого-педагогічного і спеціального логопедичного напрямів 

(вчення про засвоєння та використання мови; психологічну структуру 

мовленнєвої діяльності; психологічні механізми у нормі та порушенні 

психофізичного розвитку; диференційовані методи діагностики, корекції 

порушень мовленнєвого розвитку). 

Вивчено стан сформованості основних складових мовленнєвої діяльності 

старших дошкільників із ЗНМ Досліджено комплексну методику 

експериментального дослідження ігрової діяльності у дітей старшого 

дошкільного віку із ЗНМ, психічних процесів і функцій, зокрема сприймання, 

уваги, пам’яті різних модальностей, основних мисленнєвих процесів, що 

зумовлюють її формування та розвиток мовлення.  

Виявлено специфічні порушення різних складових діяльності засвоєння 

та використання мови, що в цілому характеризують порушення мовлення 

зазначеної категорії дітей як системний мовленнєвий недорозвиток; визначено 

психологічний механізм, що лежить в його основі, а саме: недостатня 

сформованість лексичного і граматичного компонентів мовленнєвої системи, а 

також уваги, пам’яті та контролю різних модальностей.  

Обгрунтовано та експериментально перевірено систему логопедичної 

роботи з формування ігрової діяльності старших дошкільників із ЗНМ, 

враховуючи виявлені особливості мовленнєвого розвитку та порушений 

психологічний механізм. Визначено зміст розвитку ігрової діяльності та 

попереджувального навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного 

віку із ЗНМ у відповідності до вікових особливостей і виявленого 

психологічного механізму мовленнєвого порушення та перевірено її 

ефективність. Статистично підтверджено ефективність впровадженого 

корекційно-розвивального навчання за означеною методикою, визначено 

позитивну динаміку у формуванні основних складових мовленнєвої діяльності 
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у дітей експериментальної групи. 
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