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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. Сучасний стан розвитку теорії й практики 

спеціальної педагогіки і психології, нейропсихології, логопедії, 

нейролінгвістики характеризується об’єднанням наукових пошуків і зусиль, 

посиленою увагою до поглибленого вивчення особливостей загального, 

психічного й мовленнєвого розвитку дітей із порушеннями розвитку з метою 

забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку кожної дитини з урахуванням 

її психофізичних особливостей, можливостей, здібностей, інтересів тощо. Це 

вимагає від спеціалістів усіх галузей супроводу дитинства пошуку нових ідей, 

методів і технологій ефективної допомоги, підтримки та максимально 

можливого розвитку дитини для її успішного соціального й особистісного 

становлення. 

Державний стандарт початкової загальної освіти відповідно до Закону 

України «Про загальну середню освіту» ставить завдання забезпечення 

всебічного розвитку молодших школярів та повноцінного оволодіння ними 

усіма компонентами навчальної діяльності [66, с.159]. Велику роль у цьому 

відіграють набуті у процесі шкільного навчання практичні навички соціальної 

комунікації, які, у свою чергу, у значній мірі залежать від достатньо 

сформованих ще у дошкільний та молодший шкільний період мовлення та 

мови як знакової системи. Особливу складність процес формування 

зазначених навичок представляє для педагогів, професійна діяльність яких 

спрямована на розвиток розумових здібностей, культури, соціальної 

активності школярів із функціональними порушеннями. Цей факт зумовлює 

значущість та життєву необхідність досліджень вітчизняних та зарубіжних 

учених з питань розробки технологій ефективного корекційно-розвиткового 

навчання та виховання цієї категорії дітей (Г. Каше, Ю. Коломієць, 

С. Конопляста, Р. Лалаєва, Р. Лєвіна, І. Марченко, О. Мастюкова, 

Є. Соботович, О. Ревуцька, В. Тарасун, В. Тищенко, М. Шеремет та ін.). 
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Відхилення та порушення мовленнєвого розвитку, що входять до 

структури більш складного симптомокомплексу, призводять до труднощів 

комунікативної діяльності, негативно впливають на засвоєння шкільної 

програми, на процес формування особистості дитини, її соціальну адаптацію 

у цілому (В. Тарасун). 

Питання формування та розвитку лексико-семантичного компоненту 

мовлення у дітей із особливими освітніми потребами знаходили вирішення в 

наукових доробках вітчизняних та зарубіжних вчених. Це праці Р. Боскіс, 

Л. Фомічової; Л. Вавіної, В. Тищенка, Ю. Коломієць, Р. Лалаєвої, Р. Лєвіної, 

Є. Соботович, В. Тарасун та ін. 

Однак, увага науково-методичних досліджень в галузі корекційної 

дидактики щодо змісту та методів розвитку інформативно-комунікативних 

умінь спілкування, однією з умов якого є сформованість лексичної семантики 

у молодших школярів із функціональними порушеннями, майже не 

торкнулась фразеологічних сполучень – мовних одиниць, які виконують в 

мовленні, зокрема в ситуаціях комунікації, важливі функції: образно-

виражальну, емоційно-експресивну, забезпечують точність, лаконічність, 

полегшують конструювання мовлення, вносять перлини народно-авторської 

думки (В. Русанівський, Ю. Прадід, В. Ужченко, Д. Ужченко та ін.). 

Мета дослідження полягає у створенні теоретично обґрунтованої та 

експериментально перевіреної методики розвитку інформативно-

комунікативних вмінь засобами фразеології у дітей з особливими освітніми 

потребами на уроках української мови.  

Мета дослідження потребує розв’язання таких завдань: 

1. З’ясувати ступінь висвітлення досліджуваної проблеми в загальній 

та спеціальній психолого-педагогічній літературі. 

2. Обґрунтувати методологеми організації навчально-пізнавальної 

діяльності в аспекті передання та сприйняття навчальної інформації. 

3. Визначити стан та особливості формування інформативно-
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комунікативних умінь засобами фразеології на уроках української мови 

4. Розробити та обґрунтувати методику ефективного розвитку 

інформативно-комунікативних умінь у молодших школярів з 

функціональними труднощами засобами фразеології та експериментально 

довести її ефективність. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку інформативно-

комунікативних вмінь учнів молодшого шкільного віку із функціональними 

труднощами у практиці початкового навчання української мови. 

Предметом дослідження є зміст, методи, форми і засоби розвитку 

інформативно-комунікативних вмінь спілкування учнів молодшого шкільного 

віку із функціональними труднощами засобами фразеологізмів. 

Методологічними засадами дослідження є філософські погляди на 

взаємозв’язок мови і мовлення, мовлення і мислення, на роль мови як засобу 

спілкування (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, Є. Соботович, 

В. Тарасун та ін.); концепції розвивального навчання, системного та 

комунікативно-діяльнісного підходів до вивчення мовних явищ, представлені 

в Законі України про освіту та Державній національній програмі «Освіта» 

(Україна ХХІ століття). 

Теоретичними засадами роботи є дослідження лінгвістів щодо 

сучасних підходів до розуміння семантики фразеологізму (В.  Виноградов, 

С. Гаврин, Ю. Прадід, В. Русанівський, В. Ужченко, Д. Ужченко, 

М. Шанський та ін.); психолінгвістичний підхід до аналізу мовленнєвої 

діяльності та її формування (Т. Ахутіна, О. Залевська, І. Зимняя, О. Леонтьєв, 

О. Лурія, Є. Соботович Т.  Ушакова та ін.); концепція навчання та виховання 

дітей з особливостями психофізичного розвитку (В. Бондар, І. Дмитрієва, 

В. Синьов, О. Хохліна); системний підхід до аналізу функціональних 

труднощів як педагогічної проблеми (С. Конопляста, О.  Корнєв, Р. Лєвіна, 

Г. Мозгова, В. Тарасун, М. Шеремет). 

Методи дослідження. У роботі використовувались теоретичні і 
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практичні методи наукового дослідження. Теоретичні: вивчення й аналіз 

психолого-педагогічної та спеціальної літератури, порівняння, класифікація, 

систематизація. Практичні: психолого-педагогічний експеримент, який 

охоплював констатуючий і формуючий етапи та методи статистичної обробки 

даних. 

Практичне та теоретичне значення дослідження полягає у виявленні 

ефективних методів та прийомів, які сприяють розвитку інформативно-

комунікативних вмінь у молодших школярів із функціональними 

порушеннями засобами фразеології, у розробці системи роботи, спрямованої 

на вироблення цих умінь, у доборі мовленнєвого матеріалу для проведення 

роботи у початкових класах шкіл для дітей із функціональними порушеннями. 

Одержані результати та запропоновані науково-теоретичні висновки можуть 

бути використані у початковій ланці спеціальної освіти, у методичних 

розробках для вчителів, навчальних курсів у ЗВО. 

Апробація. Основні положення роботи обговорювалися на засіданнях 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, загальноуніверситетській 

звітній науково-практичній конференції, регіональному науково-практичному 

семінарі «Теоретико-методичні засади розвитку творчого потенціалу 

обдарованих дітей». 

Структура роботи: Магістерське дослідження складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел (107 найменувань). 

Загальний обсяг роботи – 92 сторінок, з них основного тексту – 81. 
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ВИСНОВКИ 

Поняття «спілкування» досить широко застосовується в сучасній науці, 

зокрема в таких її галузях як педагогіка, соціологія, психологія, лінгвістика та 

ін. Зокрема, спілкування як предмет психологічних досліджень вивчається в 

контексті міжособистісної взаємодії і її впливу на психосоціальний розвиток 

особистості. Лінгвістичні дослідження розглядають спілкування в іншому 

контексті, вивчаючи його через мову та мовлення, слова як інструменти 

комунікації. В менеджменті вивчається роль спілкування у процесах взаємодії, 

співробітництва, конкуренції та партнерства. Спілкування для педагогічної 

науки розглядається як основа, що забезпечує процес навчання та 

ефективність опанування учнем відповідним змістом освіти. 

У характеристиці спілкування здебільшого виділяють три класи 

функцій: інформаційно-комунікативні, регулятивно-комунікативні і 

афективно комунікативні. 

Для успішного вирішення питань формування інформаційно-

комунікативних умінь важливо мати точне уявлення про специфіку 

комунікативної діяльності школярів, особливості їх живого мовлення, вміння 

слухати, переконувати, здійснювати непідготовлену комунікацію, ініціювати 

спілкування та вміння самопрезентувати себе. 

Відхилення в розвитку мовлення створюють труднощі у спілкуванні, 

перешкоджають нормальному формуванню пізнавальних процесів, і як 

наслідок – проблеми у засвоєнні шкільних навичок і знань. Реакцією на дефект 

стають невпевненість, негативізм, які посилюють вплив неповноцінного 

мовлення на формування психіки дитини. 

Збагачення лексики школярів фразеологізмами для використання їх у 

складі висловлювань у ситуаціях міжособистісного та педагогічного 

спілкування можна розглядати в широкому контексті розвитку мовної 

особистості. 

Спеціальна методика вимагає модифікації навчального процесу для 
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цілей корекції, ураховучи рівень мовленнєвої здібності школярів із 

функціональними порушеннями, пропонує учителю-логопеду систему 

принципів та методів формування фразеологічного словника дітей молодшого 

шкільного віку із функціональними порушеннями для реалізації корекційно-

розвивальних завдань уроків з розвитку мовлення, навчальний матеріал яких 

структурований за тематичним принципом. При розробиці методики ми 

враховували рівень умінь аналізу лексичних одиниць, зокрема, 

фразеологізмів, за семантичними функціональними ознаками та 

компенсаторні інтелектуальні невербальні здібності і можливості молодших 

школярів із функціональними порушеннями, а також дидактичні резерви 

інтенсифікації навчання мови й мовленню. Провідним методом методики 

розвитку інформаційно-комунікативних умінь у школярів молодшого 

шкільного віку із функціональними порушеннями фразеологічними засобами 

ми використовували практичний метод, який підпорядковується методичним 

принципам комунікативності й усвідомленості. 

Ефективність реалізації молодшими школярами із функціональними 

порушеннями акту спілкування на фронтальних та індивідуальних заняттях із 

подальшим перенесенням набутих умінь для вирішення соціальних потреб 

забезпечується розробкою і застосуванням таких типів вправ: мовленнєві, 

спрямовані на формування дій сприйняття, говоріння, побудови і аналізу 

висловлювань; мовні, спрямовані на уточнення мовних засобів, оволодіння 

необхідним для молодшого школяра мінімумом знань про фразеологізми, як 

функціонально-спеціалізовані мовні засоби; комунікативні, спрямовані на 

формування спілкування через єдність мотивів, мети, орієнтувальних і 

виконавчих дій. 

Проблема розвитку інформаційно-комунікативних умінь спілкування як 

важливого компоненту розвитку і виховання особистості молодшого школяра 

із функціональними порушеннями не може бути вирішена без постійної уваги 

до фразеологічної роботи з огляду на ту важливу роль, яку відіграють стійкі 
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сполучення слів у мовленнєвому етикеті спілкування, в оцінці ситуацій 

невербальної комунікації. Рівень вихованості й культури учня проявляється в 

умінні оформляти думку в слово, в манері говорити та спілкуватися, в умінні 

володіти силою голосу та інтонацією, уважно слухати співрозмовника, в 

багатстві етикетної фразеології. Саме тому необхідно вже у початковій ланці 

навчати школярів спілкуватися, дотримуючись етикету вербального та 

невербального спілкування, який формувався протягом століть багатьма 

поколіннями українців. 

Отже, ефективність організації та структури методики ефективного 

розвитку інформативно-комунікативних умінь у молодших школярів з 

функціональними труднощами засобами фразеології забезпечується 

сумісними діями вчителя і логопеда із дотриманням наступних психолого-

педагогічних умов: зміст навчального матеріалу повинен представляти 

особистісну значущість для дитини й мати естетичну та практичну 

спрямованість; рівень корекції та формування вербальних засобів спілкування 

у дітей із функціональними труднощами підвищиться за умови розвитку 

орієнтувальної основи спілкування, яка опирається на збережену мотивацію, 

перцептивні й когнітивні дії аналізу й оцінки структурних компонентів 

проблемної ситуації; формування мовленнєвого спілкування буде більш 

результативним, якщо навчальний матеріал представлятиме об’єкт навчання в 

цілісності, структурованості й відбиватиме закономірні зв’язки його 

елементів; повноцінне оволодіння значенням фразеологізму можливе за умови 

такої організації діяльності школярів з навчальним матеріалом, результатом 

якої є їх свідоме орієнтування в самій системі засобів мови, розуміння в ній 

функції фразеологізму, свідомий вибір оптимального мовного засобу для 

вираження змісту в конкретній ситуації спілкування. 

Ефективність організації та структури методики розвитку 

інформативно-комунікативних умінь у молодших школярів з 

функціональними труднощами засобами фразеології підтверджено 
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підвищенням рівня якості знань, які характеризуються як усвідомлені, 

узагальнені, стійкі та необхідних умінь для здійснення мовленнєвого 

спілкування засобами фразеологізмів, відповідно до українських культурних 

традицій. Так, зафіксовано 10 % дітей експериментальної групи з високим 

рівнем успішності виконання контрольних завдань і, відповідно, 0% у 

контрольній групі, та значне зменшення кількості дітей із показниками 

низького рівня: в ЕГ – 11%, у КГ – 42% (–31%). Таким чином, є підстави 

стверджувати, що у структурі цієї методики оптимально поєднані предметний 

та діяльнісний її компоненти із системою пізнавальних завдань та 

тренувальних вправ, які призначені на достатньо високому рівні ефективності 

вирішувати завдання формування інформаційно-комунікативних умінь 

спілкування у дітей молодшого шкільного віку із функціональними 

труднощами засобами фразеологізмів у корекційно-розвитковому процесі. 


