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Актуальність теми. Наразі є важливим розв‘язання завдання успішної 

інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у соціальну реальність 

нашої країни. У центрі цієї проблематики – старший дошкільник з 

недорозвитком мовлення. Саме науково обґрунтована корекція мовлення такої 

дитини, психолого-педагогічний супровід її розвитку забезпечує підґрунтя 

створення передумов навчальної діяльності, успішної соціалізації 

дошкільників з недорозвитком мовлення та виводить на перший план потребу 

кардинально нового ставлення й підтримки такої дитини на етапі дошкільного 

дитинства у системі виховання – спеціального, інклюзивного та інтегрованого.   

Отже, на сьогодні в системі дошкільної освіти України набуває все 

більшого значення питання інтеграції дітей з недорозвитком мовлення у 

заклади дошкільної освіти.  

Про це свідчать нормативно-правові документи щодо соціалізації та 

навчання дітей з особливими освітніми потребами: Лист МОН України «Щодо 

організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», 

Наказ МОН України «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення 

права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому 

просторі», Наказ МОН України «Про внесення змін до Закону України «Про 

освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до 

освітніх послуг» , Наказ МОН України «Про затвердження Типового переліку 

спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах 

закладів дошкільної освіти». Представлені нормативні документи є доказом 

необхідності прискіпливої уваги до дітей з недорозвитком мовлення. 

Проблеми корекційного навчання та виховання таких дітей на різних етапах 

становлення психокорекційної педагогіки та психології в Україні були 

предметом вивчення багатьох науковців (В. Бондар, Л. Вавіна, О. Гаврилов, І. 

Дмитрієва, І. Єременко, М. Козленко, Н. Коломинський, М. Матвєєва, Г. 

Мерсіянова, С. Миронова, Т. Сак, В. Синьов, Н. Стадненко, М. Супрун, К. 

Турчинська, О. Хохліна, Д. Шульженко та ін.).  



Принципи корекційної роботи з дітьми з інтелектуальним порушеннями 

було закладено в працях Л. Виготського та знайшли своє продовження в 

дослідженнях О. Граборова, Г. Дульнєва, І. Єременка, Л. Занкова, В. 

Лубовського, В. Синьова, І. Соловйова, Ж. Шиф.  

Теоретико-практичні аспекти досліджень у галузі спеціальної 

дошкільної педагогіки і психології щодо впливу раннього розвитку 

мовленнєвого компоненту на подальше навчання дітей з особливими 

потребами у школі досліджували Л. Венгер, Г. Вигодська, О. Катаєва, І. 

Кузава, Є. Леонгард, Є. Стребєлєва, М. Шеремет та ін.  

Дослідженням про позитивний коригуючий вплив образотворчого 

мистецтва на пізнавальну діяльність дітей з інтелектуальною недостатністю 

присвячено праці: Т. Головіної, Н. Гордієнко, І. Дмитрієвої, Г. Мерсіянової, Г. 

Плешканівської, С. Трикоз та ін.   

Проте, в науковій літературі майже не висвітлено питання корекції 

мовлення старших дошкільників засобами нетрадиційних технік 

образотворчого мистецтва, що й зумовило вибір теми дослідження: 

«Особливості використання нетрадиційних технік образотворчого 

мистецтва на заняттях з малювання з дітьми із загальним 

недорозвитком мовлення».   

Мета дослідження на основі теоретичного аналізу наукової літератури 

дослідити та апробувати експериментальну методику нетрадиційних технік 

образотворчого мистецтва на заняттях з малювання з дітьми із загальним 

недорозвитком мовленням.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:  

− здійснити теоретичний аналіз сучасного стану проблеми 

недорозвинення мовлення старших дошкільників та визначити основні 

підходи до її вивчення.   

− розкрити корекційно-виховний потенціал нетрадиційних технік 

образотворчого мистецтва та методику її використання для поліпшення 

розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку.  



− розробити критеріально-діагностичний інструментарій організації 

констатувального етапу дослідження та визначити актуальний стан мовлення 

старших дошкільників на основі вивчення сформованості його критеріїв.  

Об’єкт дослідження: виховання дітей старшого дошкільного віку з 

недорозвитком мовлення, спрямоване на поліпшення процесів їх розвитку та 

соціалізації.  

Предметом дослідження є програмно-методичний комплекс 

корекційно-виховної роботи, спрямованої на розвиток мовлення старших 

дошкільників засобами нетрадиційних технік образотворчого мистецтва.  

Для досягнення мети та розв‘язання поставлених завдань було 

використано такі методи дослідження:  

теоретичні – а наліз, синтез, порівняння та узагальнення 

науковотеоретичних джерел з проблеми дослідження з метою визначення 

основ вивчення стану питання корекції мовлення дітей старшого дошкільного 

віку та перспективних напрямів її вирішення;   

емпіричні – спостереження, бесіди з метою збору психолого-

педагогічної інформації про особливості мовлення старших дошкільників з 

недорозвитком мовлення; психодіагностичні тести для отримання кількісно-

якісних показників корекції мовлення дітей старшого дошкільного віку; 

психолого-педагогічні експерименти констатувального та формувального 

характеру для визначення структури, особливостей, критеріїв та рівнів 

недорозвинення мовлення дітей старшого дошкільного віку та перевірки 

ефективності реалізації програмно-методичного комплексу корекційно-

виховної роботи з розвитку мовлення старших дошкільників.  

– статистичні – визначення відсоткової представленості показників, що 

відповідали певним рівням критеріїв недорозвинення мовлення старших 

дошкільників я та типовим інтелектуальним розвитком, порівняння отриманих 

результатів за параметричним критерієм  Фішера (для залежних і 

незалежних вибірок).  

ВИСНОВКИ 



Теоретико-експериментальне дослідження проблеми нетрадиційних 

технік образотворчого мистецтва на заняттях з малювання з дітьми із 

загальним недорозвитком мовлення та аналіз результатів констатувального та 

формувального етапів дослідження дозволили зробити такі висновки:  

Виокремлено п‘ять основних підходів до визначення проблеми 

порушення мовленнєвого розвитку: медичний, дефектологічний, 

педагогічний, психологічний, психолого-педагогічний. На основі 

узагальнення цих наукових підходів «інтелектуальні порушення» розкрито як 

групу патологічних станів, що характеризуються порушеннями системної 

взаємодії між інтелектуальною та афективними сферами, особливостями 

пізнавальної діяльності, що виявляються в загальному психічному 

недорозвитку з домінантним інтелектуальним дефектом та ускладненнями в 

соціальній адаптації.  

Недорозвинення мовлення (НМ)— це різні та чисельні мовленнєві 

розлади, при яких у дітей порушено формування всіх компонентів 

мовленнєвої системи, що відносяться до її звукової та смислової сторони, при 

нормальному слухові та інтелекті. При НМ порушуються всі компоненти 

мовлення: фонематичні процеси, звуковимова, словниковий запас, граматична 

будова та зв’язне мовлення, найсуттєвіші недоліки виявляються під час 

засвоєння й використання дітьми лексики та граматики рідної мови  

Розкрито корекційно-розвивальний потенціал нетрадиційної 

зображувальної діяльності. З‘ясовано, що нетрадиційна зображувальна 

діяльність є дієвим засобом для розвитку та корекції мовлення  дітей з 

інтелектуальними порушеннями, використовується як елемент психокорекції, 

впливаючи тим самим і на якість вербального контакту. Нетрадиційні техніки 

зображувальної діяльності допомагають дитини зорієнтуватися у просторі, 

оцінити властивості предметів, скоригувати сенсорний розвиток; значно 

впливають на операційні компоненти мовлення , на ефективність вирішення 

наочно-образних завдань; формування позитивної самооцінки дитини; на 

позбавлення від негативних почуттів; мотивації інтересу до інтелектуальної 



діяльності, до пізнання світу та мистецтва, до креативності.  

Досліджено актуальний стан мовлення  старших дошкільників з 

інтелектуальними порушеннями на основі вивчення сформованості його 

критеріїв. Виявлено наступні результати: більшість досліджуваних старших 

дошкільників з інтелектуальними порушеннями характеризуються низьким та 

частково середнім рівнем за операційно-діяльнісним критерієм розвитку 

мовлення .   

Апробовано програмно-методичний комплекс розвитку мовлення  дітей 

старшого дошкільного віку засобами нетрадиційної зображувальної діяльності 

здійснювалися за трьома основними напрямами: робота з батьками, 

педагогами, дітьми. Головною метою роботи є залучення батьків та 

вихователів до системної взаємодії з професіоналами, створення єдиного 

простору закладу дошкільної освіти й родини задля забезпечення гармонійної 

корекції вихованців та їхнього подальшого мовленнєвого становлення. 

Впровадження програмно-методичного комплексу передбачало системність, 

повторюваність, послідовність та систематичність корекційної роботи.  

Представлене дослідження не вичерпує усіх аспектів досліджуваної 

проблеми. Перспективами для подальшого вивчення є розроблення системи 

діагностики та психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями 

пізнавального і поведінкового розвитку на ранніх етапах онтогенезу з 

урахуванням можливостей забезпечення позитивної динаміки з допомогою 

спеціального естетично-дидактичного матеріалу як традиційного (наприклад, 

фольклорного), так і нетрадиційного характеру.   



 


