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ВСТУП 

Актуальність дослідження. У сучасній логопедії нині дедалі більше 

затверджується принцип усунення дефектів мовлення в дітей віком на 

ранньому періоді життя, оскільки будь - яке порушення мовлення тою чи 

іншою мірою може позначитися на подальшому мовному розвитку, на 

поведінці та діяльності дитини. 

Особливо важливе значення для розвитку мови має чиста вимова 

дитиною звуків у період навчання грамоти, тому що письмова мова 

формується на основі усної, і недоліки вимови можуть призвести до 

неуспішності у школі. Загальновідомо, що мовні порушення легше і швидше 

долаються у дошкільному віці. 

У літературі є чимало досліджень, присвячених фонетико-

фонематичного недорозвинення мови та його корекції. За частотою 

виникнення цього розладу в дітей віком, різноманіттям корекційних методик, 

враховують особливості прояви фонетико - фонематичного недорозвинення 

мови в дітей віком старшого дошкільного віку. Ця проблема у роботах 

Г. В. Гуровець, С.І. Маєвської, І. І. Панченко, О. В. Правдін, Є. Ф. Соботович, 

М. Ф. Фомічової та багатьох інших. У своїх дослідженнях вони наводять дані 

про особливості стану та розвитку мови у дітей, про сучасний стан проблеми 

фонетико - фонематичного недорозвинення мови та про особливості мови у 

дітей з фонетико - фонематичним недорозвиненням мови (ФФНМ) старшого 

дошкільного віку. У зв'язку з орієнтацією логопедії на навчання та виховання 

дітей з порушеннями мови термін психолого - педагогічної класифікації 

«Фонетико - фонематичне недорозвинення мовлення» визначається, як 

«порушення процесів формування вимовної сторони рідної мови у дітей з 

різними мовними розладами внаслідок дефектів сприйняття та вимови фоном» 

Г. А. Каше, Р. Є. Левіна, А. В. Ястребова). Аналіз літератури дозволяє 

відзначити, що ряд авторів виділяють кілька форм порушення 

звуковимовлення: фонетичне недорозвинення мови, фонематичне 
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недорозвинення мови та фонетико – фонематичне недорозвинення мови 

(О. В. Правдива, М. А.  Александровська, Р. І. Мартинов). 

Специфіка логопедичної роботи в дитсадку визначається структурним 

аналізом мовно звукової структури  дефекту дитини та повинна мати 

диференційований характер залежно від якості основного дефекту 

(О. В. Правдіна, І. І. Данченко). 

Нині у літературі по дошкільному вихованні опубліковано багато 

апробованих практично різноманітних ігор. У той же час слід визнати, що до 

теперішнього часу в літературі недостатньо висвітлено особливості впливу 

ігор та ігрових прийомів на розвиток мови старших дошкільнят з фонетико -

фонематичним недорозвиненням мови, проблема корекції фонетико -

фонематичного недорозвинення мови у дітей підготовчої до школи групи, їх 

мовних функцій, засобами ігрових прийомів залишається мало розробленою. 

Цим і визначається актуальність проведеного нами дослідження, 

присвяченого темі «Використання ігор та ігрових прийомів для формування 

мови у дітей з фонетико - фонематичним недорозвиненням мови». Вибір теми 

цього дослідження обумовлений її важливістю для теорії та практики 

логопедії. 

Відправною точкою при розробці теоретичних та практичних проблем 

ФФНМ є уявлення про те, що так як у дошкільному віці у дітей ігрова 

діяльність є провідною, ймовірно, при корекції порушень фонетико -

фонематичної сторони мови у дітей старшого дошкільного віку використання 

ігор та ігрових прийомів має сприяти швидше та ефективного подолання 

мовних розладів. 

Мета дослідження – обгрунтувати та експерементально перевірити 

шляхи використання технічних засобів та ігрових прийомів у корекійно-

розвитковій роботі з дошкільниками із ФФНМ. 

Досягнення мети дослідження забезпечується вирішенням таких 

завдань: 
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1. На основі аналізу вітчизняних та закордонних наукових праць  

охарактеризувати концептуальні підходи щодо дослідження розвитку 

мовлення дошкільників із ФФНМ за допомогою технічних засобів та ігрових 

прийомів. 

2. Структуризувати основні складові мовленнєвої діяльності  

дошкільників із ФФНМ. 

3. Обгрунтувати та експериментально перевірити шляхи використання 

технічних засобів та ігрових прийомів у корекійно-розвитковій роботі з 

дошкільниками із ФФНМ. 

Об’єкт дослідження – корекійно-розвиткова робота з дошкільниками із 

ФФНМ.  

Предмет дослідження –технічні засоби та ігрові прийоми у корекійно-

розвитковій роботі дошкільників із ФФНМ. 

Методи дослідження. Розв’язання окреслених завдань і необхідність 

перевірки вихідних положень зумовили використання комплексу методів: 

теоретичних (аналіз джерельної бази – психолого-педагогічної, 

нейропсихологічної, психолінгвістичної, логопедичної літератури з проблеми 

дослідження, узагальнення отриманих даних), емпіричних (пряме й 

опосередковане спостереження за мовленнєвим розвитком молодших 

дошкільників у процесі різних видів діяльності; бесіди з педагогами та 

батьками дітей; збір анамнестичних даних; констатувальний і формувальний 

психолого-педагогічний експеримент). 

Експериментальна база. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Закладу 

дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу № 8 м. Умань. 

Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних науково 

– практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла тичини (2020-2021рр.). 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 
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висновків, списку використаних джерел, який містить 84 найменування, 

додатків. Повний обсяг роботи – 89 сторінки друкованого тексту.  
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ВИСНОВОК 

 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної, психолінгвістичної та 

спеціальної логопедичної літератури визначено концептуальні підходи щодо 

дослідження ігрової діяльності мовлення дошкільників із ФФНМ. 

Обґрунтовано концептуальні підходи щодо ігрової діяльності дошкільників із 

ФФНМ на основі аналізу й узагальнення науково-теоретичної літератури 

психолого-педагогічного і спеціального логопедичного напрямів (вчення про 

засвоєння та використання мови; психологічну структуру мовленнєвої 

діяльності; психологічні механізми у нормі та порушенні психофізичного 

розвитку; диференційовані методи діагностики, корекції порушень 

мовленнєвого розвитку, застосування технічних засобів у корекійній роботі, 

вплив ігрових прийомів на розвиток мовлення дітей із фонетико-

фонематичним недорозвитком мовлення). 

2.  Стрруктуровано основні складові мовленнєвої діяльності 

дошкільників із ФФНМ. Виявлено специфічні порушення різних складових 

діяльності засвоєння та використання мови, що в цілому характеризують 

порушення мовлення зазначеної категорії дітей як системний мовленнєвий 

недорозвиток; визначено психологічний механізм, що лежить в його основі, а 

саме: недостатня сформованість лексичного і граматичного компонентів 

мовленнєвої системи, а також уваги, пам’яті та контролю різних 

модальностей. 

3. Обгрунтовано та експериментально перевірено шляхи 

використання технічних засобів та ігрових прийомів у корекійно-розвитковій 

роботі з дошкільниками із ФФНМ, враховуючи виявлені особливості 

мовленнєвого розвитку та порушений психологічний механізм. Визначено 

зміст розвитку ігрової діяльності та попереджувального навчання з розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку із ФФНМ у відповідності до вікових 

особливостей і виявленого психологічного механізму мовленнєвого 

порушення та перевірено її ефективність. Статистично підтверджено 
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ефективність впровадженого корекційно-розвиткового навчання за означеною 

методикою, визначено позитивну динаміку у формуванні основних складових 

мовленнєвої діяльності у дітей експериментальної групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


