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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Мовленнєвий розвиток дітей із 

порушеннями психічного та (або) фізичного розвитку нині в Україні 

залишається однією з найбільш складних і недостатньо вирішених 

логопедичних проблем. На сучасному етапі розвитку інтеграційних процесів в 

освіті проблема формування мовленнєвої діяльності, розвиток навичок 

мовленнєвого спілкування у дітей із особливими освітніми потребами, 

адаптація їх до умов соціального середовища набула пріоритетного значення. 

Вирішення цієї проблеми пов’язано зі здійсненням індивідуального, 

диференційованого та поетапного корекційного логопедичного впливу; з 

удосконаленням методичних систем, які мають ураховувати неоднорідність 

контингенту таких дітей й провідні тенденції оновлення змісту освіти. 

Пошук педагогічних шляхів формування та корекції мовленнєвої 

діяльності учнів з інтелектуальними труднощами обумовив необхідність 

вивчення особливостей їх мовленнєвого розвитку, який виявляється в 

обмеженості словника, домінуванні одних частин мови над іншими; 

неточному вживанні слів, труднощах їх актуалізації (С. Геращенко, 

І. Дмитрієва, А. Єгорова, В. Ліпакова, Л. Руденко, О. Разуван, З. Смірнова, М. 

Соловйова, Д. Шульженко та ін. Визначені труднощі засвоєння синтаксичних 

норм під час вживання словосполучень, оволодіння простим та складним 

реченнями (А. Аксьонова, Л. Вавіна, К. Омірбекова, Г. Савельєва, 

О. Федченко, Т. Чебикіна та ін.). Одночасно спостерігаються своєрідні 

порушення змісту та мовного оформлення діалогічної та монологічної форм 

мовлення (К. Бектаєва, Л. Вавіна, В. Воробьйова, О. Гордієнко, К. Казанцева, 

С. Комарова, Ю. Круглова, Р. Лалаєва, Л. Логвінова, Р. Луцкіна, В. Петрова, 

І. Позднякова, М. Шишкова та ін.).  

Нині, у різних галузях вітчизняної та зарубіжної системи спеціальної 

освіти предметом дослідження провідних науковців були як питання вивчення 
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порушень мовлення (В. Галущенко, Н. Голуб, Е. Данілавічютє, 

Л. Журавльова, О. Качуровська, Ю.  Коломієць, С. Конопляста, 

Н. Лопатинська, І. Мартиненко, І. Марченко, Н. Пахомова, Н. Савінова, 

А. Савицький, Є. Соботович, В. Тарасун, В. Тищенко, Н. Чередніченко, 

Т.  Швалюк, М. Шеремет), так і формування та розвиток лексичної складової 

у дітей із функціональними труднощами (Н. Жукова, Є. Соботович, 

Т. Філічева, Р. Лалаєва, Л. Єфименкова, Г. Мисаренко, В. Пугакова, Г. Чиркіна 

та ін.). 

Вищезазначене вказує на актуальність і необхідність розв’язання 

проблеми формування активного словника в учнів з інтелектуальними 

труднощами, розробки відповідної методики та упровадження її у навчально-

корекційний процес закладів як спеціальної, так і, за вимогами сьогодення, 

інклюзивної освіти.  

Мета дослідження полягає в розробці й експериментальній перевірці 

методики формування активного словника у молодших школярів із 

інтелектуальними порушеннями. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1) з’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми у загальній та 

спеціальній лінгводидактичній і психолого-педагогічній літературі;  

2) проаналізувати корекційно-розвиткові технології у системі 

навчання дітей з інтелектуальними труднощами; 

3)  визначити рівень сформованості активного словника в учнів 

молодших класів з інтелектуальними труднощами; 

4) розробити й експериментально перевірити ефективність 

корекційно-розвивальної методики формування активного словника в дітей із 

функціональними труднощами молодшого шкільного віку. 

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей із інтелектуальними 

труднощами. 

Предмет дослідження – корекційно-розвиткова методика формування 
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активного словника молодших школярів із інтелектуальними труднощами. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

розробці методики формування активного словника молодших школярів із 

функціональними труднощами. 

Матеріали дослідження можуть використовуватись у системі вищої, 

спеціальної та інклюзивної освіти для створення навчальних і методичних 

матеріалів з питань формування й корекції мовленнєвої діяльності молодших 

школярів із інтелектуальними труднощами. 

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 (100 найменувань). 

Загальний обсяг роботи – 80 сторінок, з них основного тексту – 72. 
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ВИСНОВКИ 

 

Визначені теоретичні засади сформованості активного словника в учнів 

з інтелектуальними труднощами та проведене експериментальне дослідження 

дали змогу сформулювати такі висновки: 

1. Аналіз психолого-педагогічної та спеціальної літератури, сучасні 

підходи до навчання учнів у загальноосвітніх і спеціальних шкільних 

навчальних закладах дозволили вивчити пріоритетні напрямки формування 

активного словника в учнів з інтелектуальними труднощами, їх мовленнєвого 

розвитку та формування мовленнєвої компетенції. З’ясований вплив 

формування мовленнєвої компетенції на сформованість активного словника. 

2. Визначені компоненти сформованості активного словника в учнів 

з інтелектуальними труднощами (мовленнєва компетенція, зв’язне усне 

мовлення). Критеріями мовленнєвої компетенції є: словниковий запас; 

розуміння семантики слів і вживання їх у правильному значенні; вживання 

слів у правильній формі; граматична та синтаксична будова мовлення; 

прослуховування та розуміння змісту простих і коротких текстів, уміння 

відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого 

матеріалу; уміння брати активну участь у діалозі; складати та доповнювати 

речення. Критеріями визначення активного словника учня стали: культура 

мовленнєвої поведінки, ініціативність у спілкуванні, вміння будувати діалог, 

підтримувати розмову, спілкуватись на різні теми, вміння описувати 

предмети, малюнки, діяльність, складати розповіді творчого характеру. 

3. Результати констатувального дослідження показали, що учні з 

інтелектуальними труднощами мають різні рівні сформованості словника. 

Виявлені індивідуальні відмінності учнів, які вирізняються різнорідністю 

сформованості мовленнєвої компетенції, що в подальшому значно ускладнює 

формування активного словника на уроках української мови. Встановлена 

стійка залежність сформованості активного словника в учнів з 
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інтелектуальними труднощами від сформованості мовленнєвої компетенції. 

Учні були розподілені за чотирма рівнями. Так, до високого рівня було 

віднесено 7,1% учнів, до достатнього – 18,3% учнів, до середнього – 33,3% 

учнів, а до початкового – 41,3% учнів. 

Встановлено, що в учнів з інтелектуальними труднощами несформована 

мовленнєва компетенція, зв’язне усне і писемне мовлення. Характер 

труднощів, які виникали в учнів під час виконання завдань, відповідають 

глибині нестійких знань і умінь в процесі формування активного словника в 

учнів з інтелектуальними труднощами. 

4. Розроблено методику корекційно-розвиткової роботи з 

формування активного словника в учнів з інтелектуальними труднощами, яка 

ґрунтується на загальнодидактичних, корекційних і методичних принципах 

навчання української мови. Розроблені спеціальні вимоги для ефективного 

формування активного словника на уроках української мови. Методика 

формувального дослідження передбачала два етапи – підготовчий та 

основний. На цих етапах використовувалися різноманітні методи: бесіда, 

переказ, розповідь, робота з віршем, робота з деформованим планом, робота з 

деформованим реченням, ілюстрація. 

Підготовчий етап спрямований на корегуючий розвиток мовленнєвої 

компетенції в учнів з інтелектуальними труднощами. Формування 

мовленнєвої компетенції забезпечувало використання таких прийомів роботи: 

виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, прийоми 

запам’ятовування, отримання нових знань. Засобами реалізації виступили: 

логічні вправи, дидактичні ігри, прислів’я, загадки, порівняння предметів 

тощо. 

Метою основного етапу була розробка найбільш ефективних шляхів 

навчання, спрямованих на формування активного словника в учнів з 

інтелектуальними труднощами. Використовувалися такі прийоми: вправи за 

зразком; постановка питань; коригування навчання для повного досягнення 
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мети. Засобами формування активного словника були: малюнки, серії 

малюнків, переказ оповідань, робота з віршами, робота з деформованим 

текстом, відповіді на запитання тощо. 

5. Порівняльний аналіз рівнів сформованості активного словника в 

учнів з інтелектуальними труднощами засвідчив позитивні результати, що 

відбулися під впливом корекційного навчання учнів ЕГ. Показник високого 

рівня сформованості активного словника підвищився у два рази. Отже, 

експериментальна методика корекційної роботи з формування активного 

словника в учнів труднощами є ефективною і заслуговує на подальше 

впровадження в педагогічну практику. 

Водночас, проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми, 

що вивчалася. Предметом подальших наукових вивчень можуть бути 

дослідження, що стосуються питань удосконалення змісту корекційної роботи 

з розвитку активного словника в учнів з інтелектуальними труднощами. 


