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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Діти із складними дефектами розвитку 

(СДР) мають специфічні особливості психічної діяльності. Для них 

характерний уповільнений розвиток відчуттів і сприймання, обмеженість та 

недостатність предметних і просторових уявлень, порушення зорово-моторної 

координації, сповільнений розвиток різних форм діяльності, затримка 

розвитку загальної моторики, недорозвиток дрібної моторики, недорозвиток 

мовлення, затримка розвитку мислення, певні особливості емоційно-вольової 

сфери, міміки та пантоміміки, на відміну від дітей із одиничними 

порушеннями. 

Чисельність дітей із складними дефектами зростає щороку. Основою для 

їх визначення є поліморфний характер порушень розвитку. Сукупність 

інтелектуального, сенсорного, перцептивного або рухового порушень 

розвитку веде до відхилення у всіх видах когнітивної діяльності. У цьому 

зв’язку знижується обсяг та якість інформації, яку отримують діти. 

Інтелектуальний недорозвиток характеризується стійкими порушеннями всієї 

психічної діяльності загалом, а також її нерівномірними змінами. Одні 

психічні процеси виявляються чітко недорозвиненими, а інші залишаються 

відносно збереженими. Первинний дефект за інтелектуальної недостатності 

зумовлює виникнення вторинних і третинних відхилень у розвитку. За умов 

сенсорної, культурної, міжособистісної депривації в сенситивні періоди 

розвитку така дитина не отримує і не накопичує в достатній кількості чуттєво-

емоційної та наочної інформації про навколишній світ без спеціально 

організованого навчання і виховання. Це призводить до недорозвинення 

окремих функцій і процесів, а саме предметних дій, формування образів 

предметів, просторової орієнтації та моторики, емоційно-чуттєвого контакту з 

дорослими та спілкування. Це може призвести і до загальної затримки 

психічного розвитку. 

Тяжкі мовленнєві дефекти, такі як дизартрія, алалія, ринолалія, афазія, 

заїкання зумовлені порушеннями мовленнєвої діяльності різноманітного 



органічного походження, ступеня, локалізації ураженої функції, часу 

ураження, прояву, при яких спостерігається повний або частковий розлад 

мовної та комунікативної здібностей дитини, що унеможливлює справжнє 

оволодіння мовою, яке передбачає вміння використовувати мову в різних 

комунікативних ситуаціях із різними комунікативними цілями. 

Неповноцінна мовленнєва діяльність впливає на недостатнє формування 

у дітей інтелектуальної, сенсомоторної, сенсорної та емоційно-вольової сфери. 

Зв’язок між мовленнєвими порушеннями та іншими сторонами психічного 

розвитку обумовлює наявність вторинних дефектів, які утворюють картину 

аномального розвитку дитини в цілому. 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що шкільне дитинство є 

періодом активного засвоєння рідної мови, формування й розвитку її 

лексичної, граматичної, фонетичної складових, правильності зв’язного 

мовлення, як монологічного так і діалогічного. Так, маючи повноцінні 

передумови для оволодіння мовленням діти зі складними дефектами відстають 

у розвитку наочно-образного та словесно-логічного мислення, з труднощами 

опановують мисленнєві операції: класифікацію, узагальнення, порівняння, 

виключення зайвого поняття, висновки за аналогією як на наочному, так і на 

вербальному рівні. 

Розвиток мовлення дітей молодшого шкільного віку є однією із 

пріоритетних проблем сучасної спеціальної педагогіки, актуальність якої 

зумовлюється стрижневими напрямами Національної доктрини розвитку 

освіти України у XXI столітті, Закону України «Про освіту», Закону «Про 

охорону дитинства», Концепції державного стандарту спеціальної освіти дітей 

з особливими освітніми потребами, Концепції спеціальної освіти осіб з 

психічними та фізичними порушеннями в Україні, спрямованими на 

модернізацію спеціальної освіти, оновлення змісту, вдосконалення форм, 

методів і технологій розвитку зв’язного мовлення, культури мовлення та 

спілкування дітей.  



Динаміка сучасного розвитку інклюзивної освіти, прогнозування її 

перспектив наводять на висновки, що навчальний заклад, абілітаційна команда 

у своїй діяльності мають підтримувати інноваційні чинники у суспільних 

тенденціях та процесах і сприяти формуванню успішної особистості. 

Байдужість до пізнання й використання у своїй діяльності нового 

формуватиме подібні комплекси й у своїх вихованців, з яких мало хто зможе 

стати успішним. У цьому зв’язку прагнення постійно оптимізовувати освітній 

процес зумовлює появу нових і вдосконалення використовуваних 

педагогічних технологій різних рівнів і різної цільової спрямованості. 

Теоретико-методологічними засадами дослідження є положення про 

єдність психіки та діяльності (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, 

С. Л. Рубінштейн); системний підхід до вивчення індивідуальності дитини, 

формування її мовної особистості (А. М. Богуш, Ж. Д. Горіна, О. І. Кисельова, 

Г. С. Костюк, О. С. Трифонова); особливості розвитку дітей із психофізичними 

порушеннями та їх потенціал розвитку (Л. С. Виготський, Т. О. Власова, В. І. 

Лубовський; М. С. Певзнер); наукові погляди щодо взаємозв’язку мови і 

мислення, ролі мови як засобу спілкування (Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, 

О. М. Леонтьєв, Є. Ф. Соботович, М. К. Шеремет); положення про нерозривну 

єдність пізнавальної та мовленнєвої діяльності (А. М. Богуш, Н. Г. Морозова, 

Т. О. Піроженко, Ф. О. Сохін, Л. В. Щерба); формування соціально-

адаптивних навичок та активність особистості (Г. О. Балл, І. В. Гладченко, В. 

А. Семиченко, І. М. Омельченко, Т. С. Яценко та інші); державні документи 

про освіту, концепції державного освітнього стандарту для дітей із 

порушеннями розвитку та розвивального навчання, системного і 

комунікативно-діяльнісного підходів до вивчення мови. 

Клініко-психологічну картину складних дефектів вивчали 

Н. А. Александрова, Т. А. Басилова, Г. П. Бертинь, М. Г. Блюміна, 

Л. С. Виготський, Н. В. Гладких, Л. А. Головчиц, Н. П. Давидов, 

М. В. Жигорєва, О. М. Мастюкова, Б. Г. Мещеряков, І. В. Молчановська, М. С. 



Певзнер, В. Н. Чулков, I. Amaral, D. Boas, L. Ferreira, M. Janssen, S. Maia, D. 

Moores, M. Moura, J. Van Dijk. 

Особливості мовленнєвого розвитку дітей із СДР вивчалися 

Н. В. Гладких, М. В. Жигорєвою, І. Ю. Левченко, Л. О. Калмиковою, 

Т. В. Колпак, О. П. Мілевською, Н. Г. Пахомовою, А. Б. Соколовою, 

Л. Ф. Спіровою, В. І. Яшиною та іншими. 

Проблему навчання та виховання дітей із складними дефектами 

розвитку досліджували Л. А. Головчиц, М. В. Жигорєва, Н. Ф. Морозова, 

А. М. Царьов, І. А. Соколянський. 

На сьогодні не втрачає актуальності питання інтеграції дітей різних 

нозологій у соціальний освітній простір. Тому пріоритетними залишаються 

питання організації системи корекційно-розвиткової роботи. У спеціальній 

освіті використовують різновекторні технології, які спрямовані на подолання 

різних складних порушень розвитку, однак результативність їх різна. 

Недостатність корекційно-методичної розробленості визначеної нами 

проблеми та доцільність її розв’язання дали підстави для визначення теми 

наукового дослідження «Корекційно-розвиткова робота із розвитку зв’язного 

мовлення в дітей зі складними дефектами». 

Мета дослідження: визначити та теоретично обґрунтувати особливості 

методів корекційно-розвиткової роботи з розвитку зв’язного мовлення у дітей 

зі складними дефектами. 

Для досягнення поставленої мети нами були виокремлені наступні 

завдання дослідження:  

1. Провести теоретичний аналіз наукових джерел стосовно проблеми 

наукових підходів до класифікації складних дефектів розвитку у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

2. Визначити умови успішної організації корекційно-розвиткової  

роботи із дітьми, які мають складні дефекти розвитку. 

3. Провести діагностику зв’язного мовлення у дітей зі складними 

дефектами розвитку. 



4. Розробити методику формування зв’язного мовлення у дітей зі 

складними дефектами. 

Об’єкт дослідження – мовлення дітей зі складними дефектами 

розвитку. 

Предмет дослідження – особливості формування зв’язного мовлення у 

дітей зі складними дефектами розвитку. 

Методи дослідження: теоретичні (теоретичний аналіз спеціальної, 

психологічної та науково-педагогічної літератури, для розкриття сутності 

складних дефектів розвитку у дітей молодшого шкільного віку з метою 

визначення основних наукових понять); емпіричні (спостереження, збір 

інформації, діагностичні дослідження); педагогічний експеримент з 

констатувальною, формувальною та контрольною частинами, статична 

обробка експерименту. 

Експериментальна база. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі КЗ «Смілянська 

спеціальна загальноосвітня школа інтернат I‒II ступенів Черкаської обласної 

ради» м. Сміли. 

Теоретичне значення дослідження полягає у  визначенні педагогічних 

умов успішної організації корекційно-розвиткової роботи з формування 

зв’язного мовлення у дітей зі складними дефектами, які можуть 

використовуватися у навчальному процесі спеціальної школи. 

Практичне значення дослідження полягає у використанні матеріалів 

наукового дослідження щодо використання методів формування зв’язного 

мовлення у дітей зі складними дефектами у корекційно-розвитковій роботі 

закладів спеціальної освіти. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися на регіональному науково-практичному семінарі «Підготовка 

майбутніх педагогів до впровадження концепції НУШ в освітні процес 

закладів дошкільної освіти та закладів середньої освіти» (Умань, 21 грудня 

2021 року). 



Публікації автора за темою дослідження. 

1. Герасименко І. М. Формування зв’язного мовлення у дітей із мовно-

руховими порушеннями. Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-

центрованих практик / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; [голов. ред. Черніченко Л. А.]. Умань : Візаві, 2022. С. 25‒28. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, який містить 77 найменувань. 

Повний обсяг роботи – 84 сторінки друкованого тексту. Робота містить дві 

таблиці та один рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

За результатами проведеного наукового аналізу літературних джерел та 

експериментального дослідження з проблеми формування зв’язного мовлення 

у дітей молодшого шкільного віку із складним дефектом розвитку ми можемо 

зробити наступні висновки: 



1. Теоретичний аналіз літературних джерел засвідчив, що для 

позначення групи розладів, за яких поєднуються два і більше первинні 

порушення розвитку, доцільно використовувати термін «складний дефект 

розвитку». Цей термін може розповсюджуватися і на різні варіанти 

комбінованого порушення, а також на множинні порушення. Він може 

вживатися для позначення нозологічних груп дітей із різноманітними 

варіантами поєднання сенсорних, інтелектуальних, опорно-рухових, 

мовленнєвих порушень, розладів емоційно-вольової сфери. Термін «складний 

дефект розвитку», повністю визначає структуру порушення, оскільки і 

первинні порушення у структурі цих порушень, і викликані ними вторинні 

відхилення доцільно розглядати  у комплексі. 

Питання навчання дітей із складними дефектами розвитку досі є 

дискусійними і потребують ґрунтовного наукового дослідження. 

2. Визначені провідні умови організації корекційно-розвиткової  роботи 

із дітьми, які мають складні дефекти розвитку:  

‒ створення спеціального режиму дня та системи навчальної, виховної 

та корекційної роботи; 

‒ створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, 

відновлення здоров’я, подолання порушень психічного і фізичного розвитку; 

‒ здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні 

та вихованні з урахуванням складностей дефекту; 

‒ забезпечення умов для розвитку мовних здібностей; 

‒ здобуття дітьми соціально необхідного мінімуму обов’язкових вимог 

до рівня і обсягу загальної середньої освіти; 

‒ забезпечення умов для здійснення професійно-трудової підготовки 

дітей зі складними дефектами розвитку. 

3. Проведена діагностика зв’язного мовлення у дітей зі складними 

дефектами розвитку. Встановлено, що на констатувальному етапі 

експерименту переважав низький рівень розвитку зв’язного мовлення в учнів 

молодшого шкільного віку із складними дефектами розвитку. 



Вважаємо, що отримані результати зумовлені особливостями розвитку 

психіки учнів досліджуваної категорії та особливостями корекційно-

розвиткової роботи в умовах спеціального закладу освіти. 

Оскільки діти із складними дефектами розвитку мали різні мовленнєві 

порушення, то у процесі корекційно-розвиткової роботи для формування 

зв’язного мовлення доцільно використовувати різні технології. 

4. Розроблено та експериментально перевірено ефективність методики 

формування зв’язного мовлення, яка базувалась на комплексі корекційно-

розвиткових занять, що включали технології проєктивної діяльності, 

мультиплікації, ерготерапії, казкотерапії, сендплею, схем-моделей та 

коректурних таблиць.  

Результати використання методів корекційно-розвиткової роботи у 

навчальному процесі засвідчити значне покращення кількісних та якісних 

показників на етапі контрольного експерименту, що свідчить про їх значну 

ефективність. 

Проведений нами аналіз літературних джерел та власне 

експериментальне дослідження не вичерпує усіх аспектів проблеми 

формування зв’язного мовлення у дітей зі складними дефектами розвитку. 

Перспективні напрями наукових досліджень вбачаємо у розробці методів 

корекційно-розвиткової роботи з розвитку граматичної будови мовлення у 

молодших школярів досліджуваної нозологічної групи. 

 

 


