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ВСТУП 

Сучасний стан розвитку спеціальної освіти в Україні характеризується 

посиленою увагою вчених до поглибленого вивчення особливостей загального, 

психічного і мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями мовлення з метою 

забезпечення індивідуального розвитку кожної дитини з урахуванням її 

психофізичних особливостей, можливостей, здібностей, інтересів тощо. Однією 

з категорій дітей із особливостями психофізичного розвитку є діти із 

порушеннями мовлення, характерною для яких, окрім первинного розладу 

мовленнєвої системи, є наявність низки вторинних відхилень, а саме: 

особливостей розвитку психічної та фізичної сфер. 

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у XXI 

столітті, вдосконалення системи освіти й виховання у відповідності до 

принципів гуманізації та індивідуалізації передбачає максимальне врахування 

особистісних та психофізичних особливостей дітей й створення таких умов 

освіти, які б сприяли своєчасному й повноцінному розвитку всіх сторін 

особистості дитини та її успішному навчанню. У цьому контексті актуальною 

проблемою української педагогічної теорії і практики є реалізація прав дітей з 

порушеннями у мовленнєвому розвитку, у тому числі з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

Так, на виконання Національної програми професійної реабілітації та 

зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 13 липня 2001 року №519/2001, 

створено центри раннього втручання і соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 

центри професійної, медичної та соціальної реабілітації осіб з обмеженими 

фізичними можливостями у містах з чисельністю населення понад 50 тис. осіб. 

Прийняті в Україні документи та їх практична реалізація значно розширюють 

можливості диференціації та індивідуалізації освіти, реабілітації й соціальної 

адаптації дітей з обмеженими можливостями. 

Теоретичною основою дослідження стали праці психологів про 

діяльнісний підхід до розвитку особистості, зокрема навчання мови  

(Л. Виготський, П. Гальперін, О. Запорожець, Д. Ельконін, О. Леонтьєв,  



С. Рубінштейн); праці з теорії мовленнєвої діяльності (Л. Виготський, І. Зимняя, 

О. Леонтьєв, О. Лурія, С. Рубінштейн, О. Шахнарович та ін.). Методологічну 

основу дослідження склали: основні закони і принципи діалектико-

матеріалістичної філософії (закон переходу кількісних змін у якісні, принцип 

розвитку, взаємозв’язку, детермінізму та ін.); концепція М. Жинкіна про 

механізми мовленнєвої діяльності.  

Комплексна психолого-педагогічна реабілітація є одним з пріоритетних 

напрямів спеціальної педагогіки і психології (Т. Ахутіна, Л. Вассерман, Т. 

Власова, І. Мамайчук, О. Стребелєва, Л. Шипіцина).  

Варто назвати наукові дослідження Цимбал-Слатвінськoї С., 

Малишевської І., Бегас Л., Слатвінської А., Черніченко Л. та ін., присвячені 

важливій й актуальній проблемі удосконалення підготовки майбутніх логопедів 

у закладах вищої освіти. У руслі нашого дослідження важливо відзначити 

роботи Лемещук М., Калиновської І., які безпосередньо присвяченні створенню 

психолого-педагогічних умов для роботи з дітьми з мовленнєвими 

порушеннями. 

Однією з найскладніших та найважливіших функцій є мовлення. У 

психології мовленням називають процеси спілкування за допомогою говоріння, 

слухання, читання, письма. Мовлення – це і читання книжки, і написання листа 

рідним. Навіть мовчазні роздуми – це теж мовлення, яке називається 

внутрішнім мовленням. 

Без мовлення життя в суспільстві стає обмеженим, неповноцінним. Ось 

чому проблема своєчасного виявлення, попередження та подолання порушення 

мовлення, особливо у дітей, є надзвичайно важливою для цілої низки наук – 

медицини, психології, педагогіки тощо. 

Процес оволодіння дитиною дошкільного віку мовленням надзвичайно 

цікавий та своєрідний. До 5 років у дитини має бути повністю сформована 

звуковимова. Порушення звуковимови після досягнення дитиною 5 років є 

патологічним. Позбавлення дитини у цей віковий період нормального 

спілкування з дорослими та звуження її мовленнєвого спілкування 



одноманітними побутовими ситуаціями призводить до виникнення 

недорозвитку мовлення, яке потім важко виправити. 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що розвиток мови у дітей 

відбувається зі значним відставанням від норми. Рівень оволодіння 

узагальнюючими словами і виділення загальних ознак предметів в порівнянні з 

дітьми з нормальним мовленням значно знижений, що ускладнює формування 

предметно-практичних дій. У них існують труднощі в точності засвоєння та 

передачі інформації. Практична значущість, а також недостатня теоретична й 

методична розробленість і одночасно наявність у педагогічній науці передумов 

для її вирішення зумовили вибір теми дослідження: «Психолого-педагогічні 

умови соціально-педагогічної реабілітації дітей з порушенням мовлення». 

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці психолого-педагогічних умов соціально-

педагогічної реабілітації дітей з порушенням мовлення. 

Відповідно до теми і мети визначено такі завдання дослідження:  

1. Здійснити теоретичний аналіз досліджень з проблеми формування 

соціально-педагогічної реабілітації дітей з порушеннями мовлення.  

2. Визначити психолого-педагогічні умови соціально-педагогічної 

реабілітації дітей з порушенням мовлення. 

3. Розробити критерії, показники й схарактеризувати рівні сформованості 

соціально-педагогічної реабілітації дітей з порушеннями мовлення.  

4. Експериментально перевірити ефективність визначених психолого-

педагогічних умов соціально-педагогічної реабілітації дітей з порушенням 

мовлення. 

Об’єкт дослідження: діти з мовленнєвими порушеннями. 

Предмет дослідження: психолого-педагогічні умови соціально-

педагогічної реабілітації дітей із порушенням мовлення. 

Відповідно до мети і завдань дослідження були застосовані наступні 

методи: метод вивчення і порівняльно-категоріального аналізу (аналіз, синтез, 

порівняння, визначення, виокремлення смислових блоків та ідей, оцінювання 

тощо) вітчизняних та зарубіжних наукових джерел із проблем формування 



мовленнєвої діяльності у дітей із порушеннями мовлення; метод вивчення 

документації; метод логопедичного обстеження з метою уточнення 

відомостей про рівень розвитку мовленнєвої діяльності у дітей; метод 

порівняльного аналізу результатів, отриманих у процесі проведення 

констатувального етапу експерименту; метод математичної та 

статистичної обробки даних, які дозволять оцінити ефективність розробленої 

діагностичної методики. 

Метод логопедичного обстеження з метою уточнення відомостей про 

рівень мовленнєвого розвитку дітей має бути суто індивідуальним, вибірковим, 

а також різнобічним, що дає можливість не тільки визначити характер, ступінь, 

механізм мовленнєвих порушень, але й обрати найефективніший спосіб 

корекції різних видів мовленнєвої діяльності дитини, зокрема словотворчої 

компоненти. Це дозволить провести об’єктивну диференціацію дітей в 

експериментальних групах. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми формування 

мовленнєвої діяльності, зокрема словотворчої компоненти, показав, що 

дослідники прагнули отримати моделі словотворчих процесів у дітей із 

порушенням мовлення, які відображають їх природну складність та 

онтогенетичну відмінність. Дослідження сформованості словотворчої 

компоненти мовленнєвої діяльності у дітей із порушенням мовлення вимагає 

розробки та впровадження низки методів діагностики сформованості 

словотворчої компетентності, створених у рамках різних наукових парадигм, 

різних шляхів практичної реалізації для забезпечення диференційованої 

корекції мовленнєвої діяльності дітей із порушеннями мовлення.   

Експериментальна частина дослідження проводилася у 

Великосевастянівському ЗДО «Веселики», Відокремленому реабілітаційному 

підрозділі громадської організації «Справа Кольпінга в Україні» – «Родина 

Кольпінга» м. Шаргород.  

Структура магістерської роботи. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

роботи складає 149 сторінок. Основний зміст складає 112 сторінок.   



ВИСНОВКИ 

Аналіз наукових джерел із проблеми дослідження дозволив визначити 

систему диференційованої логопедичної корекції як комплекс принципів, 

методів, форм, прийомів, способів та засобів корекційно-розвивального 

навчання, що зумовлюють створення спеціально організованого освітнього 

простору, в якому центральне місце займає взаємодія логопеда та дитини в 

умовах корекційно-розвивального середовища за сприятливих факторів 

організації диференційованого логопедичного впливу та компенсації порушень 

різних функціональних систем (моторики, психіки), забезпечуючи формування 

якісних змін вікових новоутворень та позитивних відносин між дитиною та 

соціальним оточенням. 

Щодо першої психолого-педагогічної умови логопедичне обстеження 

дітей включає три основні етапи: 

– ретельне вивчення умов виховання і динаміки мовленнєвого і 

загального психічного розвитку, яке відбувається на основі бесіди з батьками і 

аналізу документів про дитину (медична та педагогічна документація); 

– логопедичне та психолого-педагогічне обстеження з докладним 

реєструванням вербальної та невербальної діяльності дитини; 

– аналіз та педагогічна оцінка усіх отриманих даних. 

У процесі вивчення дитини з мовленнєвою патологією логопед повинен 

виявити обсяг її мовленнєвих навичок, співвіднести їх із віковими 

нормативами, а також із рівнем психічного розвитку, визначити 

співвідношення дефекту та компенсаторного фону, мовленнєвої і 

комунікативної активності та інших видів психічної діяльності. 

За другою психолого-педагогічною умовою – підготовка спеціальних 

педагогів, які здійснюють соціально-педагогічну реабілітацію дітей з 

порушенням мовлення, на професійному рівні, показниками служать: 

конструктивно-проектувальна і професійно-мотиваційна діяльність 

спеціального педагога. Конструктивно-проектувальна діяльність педагога 

полягає в розпізнаванні перших ознак порушення мовлення у дітей, виявленні 

спільно з іншими фахівцями порушень психологічної та медико-біологічної 



обумовленості, виробленню спеціальної програми вивчення особистості дитини 

в динаміці, вивченні індивідуальних і колективних форм поведінки, недоліків 

характеру, активно-вольових дефектів.  

Професійно-мотиваційна діяльність передбачає знання методики 

реабілітації, прийомів корекції, вміння оптимізувати мотивацію власної 

професійно-творчої діяльності шляхом осмислення основних концепцій 

проблеми і важливості практичної діяльності, оволодіння специфічними 

методиками, педагогічними технологіями, навичками груповий, колективної, 

індивідуальної, продуктивної діяльності, формами організації та проведення 

педагогічної терапії, вміння керувати власною педагогічною діяльністю.  

З метою визначення стану розробленості проблеми формування 

соціально-педагогічної реабілітації дітей із тяжкими порушеннями мовлення 

проаналізовано сучасні корекційно-розвивальні та загальноосвітні програми 

розвитку, виховання, навчання дітей дошкільного віку та конспективно 

відображені відповідні завдання з метою дослідження їх варіативності. 

Ураховуючи кількісні та якісні характеристики критеріальних показників 

сформованості словотворчої компетентності, необхідно зазначити, що діти з 

тяжкими порушеннями мовлення мають в основному лише середній та низький 

рівень сформованості словотворчої компоненти мовленнєвої діяльності. При 

цьому спостерігаються поодинокі випадки правильного виконання складних 

словотворчих операцій, які передбачають сформованість аналітико-

синтетичних операцій. 

Ефективність проведеного експериментального дослідження перевірена у 

процесі формувального експерименту. Порівняльний аналіз рівнів 

сформованості словотворчої компоненти мовленнєвої діяльності дітей із 

тяжкими порушеннями мовлення ЕГ та КГ засвідчив позитивні результати 

запропонованої системи диференційованої логопедичної корекції дітей із ТПМ 

експериментальної групи, який виявився у значному поліпшення результатів 

розвитку словотворчої компоненти мовленнєвої діяльності. Зокрема, після 

впровадження системи диференційованої логопедичної корекції на високому 

рівні в експериментальній групі визначено 9,1% (було 4,5%) дітей 6-го року 



життя із ТПМ та 13,2% (було 8,4%) дітей 7-го року життя із ТПМ, в 

контрольній групі показники не змінилися (4,5% – дітей 6-го року життя та 

8,5% – дітей 7-го життя). На низькому рівні після впровадження системи 

диференційованої логопедичної корекції в експериментальній групі 

нараховувалося  29,4% дітей 6-го року життя (було 49,8%), дітей 7-го року 

життя – 26,0% (було 46,5%). В контрольній групі показники змінилися 

несуттєво: дітей 6-го року життя із ТПМ на низькому рівні стало 42,3% (було 

43,9%), дітей 7-го року життя – 45,4% (було 42,5%). 

Отже, результати формувального етапу експерименту свідчать про те, що 

за умов спеціально організованої системи диференційованої логопедичної 

корекції мовленнєвої діяльності у дітей із тяжкими порушеннями мовлення 

підвищується рівень розвитку словотворчої складової. За результатами аналізу 

формувального етапу дослідження виявлена позитивна динаміка формування 

всіх складових словотворчої компоненти мовленнєвої діяльності в умовах 

диференційованої логопедичної соціально-педагогічної реабілітації. Це 

свідчить про доцільність її використання в спеціальних дошкільних навчальних 

закладах для дітей із тяжкими порушеннями мовлення. 

Актуальними проблемами сучасної корекційної освіти, зокрема логопедії, 

є не лише розробка та впровадження нових підходів, оригінальних та 

альтернативних методик діагностики, реабілітації та корекції мовлення, а й 

формування цілісної гармонійної особистості дитини дошкільного віку з 

порушеннями мовлення. Тож проблема соціально-педагогічної реабілітації 

дітей з порушеннями мовлення має особливе значення. 

 


