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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Розвиток регулятивно-комунікативних 

умінь у школярів із особливими освітніми потребами розглядається як одне з 

найважливіших завдань формування мовленнєвої діяльності в 

загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми 

потребами. У Державному стандарті спеціальної освіти зазначено, що 

важливим компонентом життєвої компетентності учнів є реалізація 

комунікативного принципу, який є провідним при вивченні української мови 

та передбачає вміння користуватися мовою як засобом спілкування. 

За дослідженнями провідних науковців корекційної педагогіки 

(В. Бондар, Л. Вавіна, Н. Кравець, В. Синьов, Є. Соботович, В. Тарасун, 

Т. Ульянова, М. Шеремет, М. Ярмаченко та ін.) комунікативна спрямованість 

навчання української мови визначається основними функціями мовлення, які 

спрямовані на формування соціально активної особистості. 

На думку Г. Дульнева, І. Єременка, Л. Занкова, О. Лурія, Р. Лалаєвої, 

М. Певзнер, В. Петрової, С. Рубінштейн, В. Синьова, Т. Ульянової, 

М.  Феофанова, Ж. Шиф та ін. мовлення відіграє велику роль у психічному 

розвитку учнів, у розвитку мислення і психічної діяльності в цілому. 

Включення мовлення у пізнавальну діяльність учнів перебудовує їх психічні 

процеси. Такі мисленнєві операції, як аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, абстрагування, розвиваються і удосконалюються в процесі 

оволодіння мовленням. 

Вивчення української мови безпосередньо впливає на розвиток та 

корекцію пізнавальних можливостей школярів із особливими освітніми 

потребами. Тому пошуку засобів активізації процесу засвоєння мовних знань 

та формування мовленнєвих умінь учнями з інтелектуальними труднощами 

завжди приділялась достатня увага вчених-дефектологів (А. Аксьонова, Н. 

Барська, Л. Вавіна, В. Воронкова, М. Гнєзділов, Г. Дульнєв, Н. Кравець, 
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В. Левицький, Л. Логвінова, В. Петрова, Г. Піонтківська, З. Смирнова, 

Т. Ульянова, М. Феофанов та ін.). 

Як відомо, внаслідок недостатності аналітико-синтетичної діяльності та 

обмеженого попереднього мовленнєвого досвіду школярі з особливими 

освітніми потребами у процесі оволодіння регулятивно-комунікативними 

уміннями зазнають певних труднощів, подолання яких не завжди буває 

успішним. Тому зусилля багатьох науковців та педагогів спрямовані на пошук 

засобів активізації граматичних знань у школярів із особливими освітніми 

потребами, що сприяють більш успішному формуванню регулятивно-

комунікативних умінь. 

Недосконалість регулятивно-комунікативних умінь школярів із 

особливими освітніми потребами, їх мовленнєве недорозвинення 

ускладнюють процес спілкування, розвиток мовномисленнєвої та пізнавальної 

діяльності дітей, перешкоджають створенню умов для успішної соціальної 

адаптації. Організація педагогічної роботи на уроках української мови вимагає 

постійної уваги до більш повного використання потенційних інтелектуальних 

і мовних можливостей школярів із особливими освітніми потребами з метою 

підвищення ефективності процесу навчання.  

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та розробці 

методики формування регулятивно-комунікативних умінь в учнів 7 класів з 

особливими освітніми потребами засобами корекційних прийомів і вправ. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Вивчити та проаналізувати ступінь розробленості досліджуваної 

проблеми в загальній і спеціальній лінгводидактичній та психолого-

педагогічній літературі. 

2. Дослідити стан сформованості регулятивно-комунікативних умінь 

школярів із інтелектуальними труднощами. 

3. Апробувати методику формування регулятивно-комунікативних 

умінь в учнів з особливими освітніми потребами у процесі оволодіння 
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діалогічним та монологічним мовленням. 

4. Експериментально перевірити корекційно-розвитковий вплив 

використання рецептивних, репродуктивних і продуктивних вправ на 

формування регулятивно-комунікативних умінь школярів із особливими 

освітніми потребами. 

Об’єкт дослідження – розвиток регулятивно-комунікативних умінь 

школярів із особливими освітніми потребами.  

Предмет дослідження – зміст, методи і засоби формування 

регулятивно-комунікативних умінь в учнів 7 класів з особливими освітніми 

потребами шляхом використання різних вправ. 

Методологічною основою дослідження є розроблені в педагогіці, 

психології та психолінгвістиці положення про складну структуру мовлення та 

його психофізіологічні механізми (Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Лурія, 

О.  Леонтьєв); педагогічні положення про процес пізнання, спосіб одержання 

знань, психолого-педагогічні концепції засвоєння знань (В. Бондар, Л. Вавіна, 

І. Єременко, В. Синьов, В. Тарасун, М. Ярмаченко) системного та 

комунікативно-діяльнісного підходів до розвивального навчання, 

представлених у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ 

століття); концепції перебудови спеціальної освіти. 

Теоретичну основу дослідження становлять дослідження корекційної 

педагогіки, загальної і спеціальної методики навчання учнів української мови, 

корекції розвитку їх мовлення та мислення, здійснення диференційованого 

навчання школярів із особливими освітніми потребами, а також досягнення 

психолінгвістики та лінгводидактики в теорії мовленнєвої діяльності. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання поставлених 

завдань використано наступні методи: теоретичні: вивчення, аналіз і 

узагальнення психолого-педагогічної й спеціальної літератури; емпіричні: 

спостереження, констатувальний і формувальний експерименти та методи 

статистичної обробки даних. 
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

апробуванні методичних прийомів і системи вправ, спрямованих на 

формування регулятивно-комунікативних умінь у школярів із особливими 

освітніми потребами. Одержані результати та запропоновані науково-

теоретичні висновки можуть бути використані у процесі розробки навчальних 

програм з предмету «Українська мова», для удосконалення методики навчання 

мови і мовлення учнів з особливими освітніми потребами, у методичних 

розробках для вчителів, для розробки навчальних дисциплін з професійної 

підготовки студентів у закладах вищої освіти. 

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 (122 найменувань). 

Загальний обсяг роботи – 85 сторінок, з них основного тексту – 72. 
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ВИСНОВКИ 

У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених простежуються різні 

підходи до розуміння й визначення мовлення як діяльності (діяльність 

спілкування, діяльність вербальної комунікації, мовленнєва діяльність). 

Більшість дослідників розглядають мовленнєву діяльність як окремий аспект 

діяльності людини або як мовленнєві дії – складові будь-якої немовленнєвої 

діяльності. Низка вчених вказують, що мовленнєва діяльність не може бути 

співвіднесена безпосередньо з іншими видами діяльності, оскільки вона у 

формі окремих мовленнєвих дій обслуговує всі види діяльності, і входить до 

складу актів трудової, ігрової, пізнавальної діяльності. Мовленнєва діяльність 

як така має місце лише тоді, коли мовлення є самоцінним, коли основний 

спонукальний мотив не може бути задоволений іншим способом, окрім 

мовленнєвого. 

У всіх підходах до розуміння й визначення мовлення як діяльності 

наголошується на її органічному зв’язку зі спілкуванням. Науковці 

розглядають спілкування як безпосередній міжособистісний контакт, 

зумовлений потребою людини у спілкуванні й комунікації, під час якого 

відбувається обмін індивідуально-особистісним змістом, спонукальним 

мотивом якого є пізнавальна потреба. 

Мовленнєва діяльність має два основні варіанти свого здійснення або 

реалізації. Перший – процес мовленнєвої комунікації (мовленнєвого 

спілкування), що становить близько дві третини всієї мовленнєвої діяльності; 

другий – індивідуальна мовленнєво-розумова діяльність, реалізована за 

допомогою внутрішнього мовлення. 

Нині вивчення комунікативної поведінки школярів із особливими 

освітніми потребами стає важливим, тому що її сформованість обумовлює 

інтеграцію учнів у суспільстві, визначає коло соціально-комунікативної 

взаємодії. Отож, актуальним стає пошук чинників, що впливають на розвиток 

комунікативної поведінки. 
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Особливої актуальності дослідження формування комунікативної 

діяльності дітей із особливими освітніми потребами набуває в шкільному віці, 

який характеризується, з одного боку, збільшенням потреби в комунікативній 

взаємодії з оточуючими, з іншого – певним гальмуванням у динаміці розвитку 

пізнавальних процесів, що в цілому негативно позначається на набутті ними 

комунікативних знань, умінь та навичок, які б сприяли появі в подальшому 

адекватної комунікативної поведінки. 

Виявлені рівні й типи комунікативної діяльності школярів із особливими 

освітніми потребами у цілому свідчать про відставання дітей цієї категорії від 

однолітків за показниками динаміки розвитку комунікативної діяльності, що 

зумовило необхідність створення теоретичних підходів щодо 

цілеспрямованого впливу на формування комунікативної діяльності школярів 

із особливими освітніми потребами. 

Ґрунтуючись на положенні, відповідно до якого формування особистості 

відбувається не стихійно, а в процесі цілеспрямованої діяльності, важливого 

перспективного значення набувають системність і неперервність корекційно-

розвиткового впливу на усі компоненти комунікативної діяльності: 

мотиваційного, когнітивно-змістового, операційно-поведінкового. 

Як показали результати дослідження, рівень сформованості 

регулятивно-комунікативних умінь у школярів із особливими освітніми 

потребами, як і в дітей з нормально розвинутим інтелектом, перебуває в 

прямій залежності від ступеня засвоєння знань і розвитку мовленнєвих умінь. 

Як свідчать дані дослідження, у тих учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів для дітей із особливими освітніми потребами, у яких більш розвинуті 

пізнавальні можливості та мовлення (високий і достатній рівень), 

регулятивно-комунікативні уміння сформовані на достатньому рівні. В учнів, 

у яких ці знання й уміння сформовані недостатньо (середній і початковий 

рівень), регулятивно-комунікативні вміння знаходяться на початковому або 

середньому рівнях розвитку. 
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Аналіз результатів дослідження вказує на те, що майже 70% школярів із 

особливими освітніми потребами оволоділи регулятивно-комунікативними 

уміннями на середньому і низькому рівнях. Доведено також, що рецептивними 

видами діяльності (аудіювання, читання) вони володіють краще, ніж 

продуктивними (говоріння, письмо); в учнів недостатньо розвинуті 

мовленнєві вміння, що ускладнюють розвиток регулятивно-комунікативних 

умінь, відсутня мотивація та активність у процесі виконання завдань. 

Це стало підставою для проведення корекційно-розвиткової роботи з 

розвитку регулятивно-комунікативних умінь у школярів із особливими 

освітніми потребами засобами використання різних методичних прийомів і 

вправ. 

Зміст експериментальної роботи з розвитку умінь правильно й доречно 

складати власні висловлювання школярами із особливими освітніми 

потребами за допомогою різних вправ, і є підґрунтям для розвитку 

регулятивно-комунікативних умінь: сприймати і розуміти чуже мовлення, 

запам’ятовувати необхідну інформацію, розпізнавати вивчені явища; 

відтворювати, використовуючи засвоєнні знання і мовні засоби, вибирати 

необхідні й доцільні мовні засоби, поширювати речення, вставляючи 

необхідні за змістом слова, доповнювати речення, ставити питання і 

відповідати на поставлені запитання, переказувати прочитаний чи 

прослуханий текст; творчо застосовувати набутий досвід у нових мовленнєвих 

ситуаціях, перебудовувати текст, редагувати, створювати зв’язні 

висловлювання. 

Система відповідних вправ у процесі вивчення лексико-граматичного і 

граматико-морфологічного матеріалу, а також увага до мовленнєвих умінь і 

продуктивної діяльності школярів із особливими освітніми потребами на 

уроках української мови – все це сприяло закріпленню та вдосконаленню 

сформованих регулятивно-комунікативних умінь.  

Ефективність експериментальної корекційно-розвиткової роботи з 
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формування регулятивно-комунікативних умінь у школярів із особливими 

освітніми потребами доведено експериментально. Аналіз результатів 

формувального експерименту показав, що після проведеної дослідної роботи 

з школярами із особливими освітніми потребами експериментальних класів 

стан сформованості регулятивно-комунікативних умінь виявився значно 

вищим, порівняно з контрольними класами. Простежувалася тенденція щодо 

збільшення кількості учнів, які мали високий та достатній рівень 

сформованості регулятивно-комунікативних умінь (відповідно 10 % та 50 %), 

і навпаки, суттєво зменшилась кількість школярів з середнім та початковим 

рівнями (відповідно 30 % та 10 %). У контрольних класах відчутної тенденції 

до зміни складу груп не спостерігалося. 

Необхідно відзначити, що проблема формування у школярів із 

особливими освітніми потребами регулятивно-комунікативних умінь у межах 

нашого дослідження отримала конкретне практичне рішення, однак не 

розкрила всі питання, які стосуються цієї проблеми. Також подальшого 

вивчення, на нашу думку, потребують питання міжпредметних зв’язків у 

формуванні регулятивно-комунікативних умінь. 

 

 

 

 


