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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Державною національною програмою 

«Освіта (Україна XXI століття)» передбачено нероздільність навчання та 

виховання, формування всебічно розвиненої особистості. Введені в дію 

Державний стандарт початкової загальної освіти та Державний стандарт 

початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

визначають мінімальний обсяг знань, умінь і навичок, принципи проектування 

змісту навчання стосовно загальноосвітніх та корекційно-компесаторних 

галузей навчання. 

Закон України «Про освіту», державні стандарти початкової загальної 

освіти наголошують на обов’язковій логопедичній допомозі дітям із 

функціональними труднощами відповідно до існуючих нормативних 

документів, оскільки однією з основних умов успішного навчання в школі є 

розвиток граматично правильного мовлення, що неможливо без збагачення 

словникового запасу, а також розвитку логічного мислення, уваги, пам’яті. 

Лексична система є найрухливішою, наймобільнішою складовою 

частиною мови. Порушення формування лексики у дітей із функціональними 

труднощами проявляється в обмеженості словникового запасу, різкому 

розходженні обсягу активного й пасивного словника, неточному використанні 

термінів. 

Завданнями розвитково-корекційної роботи з такими дітьми є, зокрема, 

визначення співвідношення розвитку експресивного та імпресивного 

мовлення дитини, виявлення компенсаторної ролі збережених ланцюгів 

мовленнєвої здатності, зіставлення рівня розвитку мовних засобів з 

актуальним їх використанням у мовленнєвому спілкуванні; створення при 

проведенні уроків української мови та логопедичних занять умов для розвитку 

всіх сторін лексичної системи та забезпечення переходу від накопичених 

уявлень і пасивного мовленнєвого запасу до активного використання. 
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Нині, у різних галузях вітчизняної та зарубіжної системи спеціальної 

освіти предметом дослідження провідних науковців були як питання вивчення 

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.). 

Саме в молодшому шкільному віці є можливість охопити весь 

контингент дітей із із функціональними труднощами, оскільки серед цих дітей 

зустрічаються такі, які не відвідували спеціальні заклади дошкільної освіти, і 

ці випадки не є поодинокими; є діти, які за вибором батьків відвідували 

заклади дошкільної освіти (ясла-садки), де в силу тих чи інших причин 

стосовно них не використовувалися спеціальні прийоми корекційно-

розвивальної роботи, які б ураховували структуру, зумовленість порушень 

мовлення. 

Вищезазначене вказує на актуальність і необхідність розв’язання 

проблеми формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів 

із функціональними 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 лексичних понять у молодших школярів із 

функціональними труднощами. 

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 основні причини та труднощі недосконалості 
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оволодіння лексичною системою мови учнями із функціональними 

труднощами; 

3)  визначити рівень сформованості лексичних явищ у дітей 

молодшого шкільного віку із функціональними труднощами; 

4) розробити й експериментально перевірити ефективність 

корекційно-розвивальної методики формування лексичних понять дітей із 

функціональними труднощами молодшого шкільного віку. 

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дітей  із функціональними 

труднощами. 

Предмет дослідження – корекційно-розвиткова методика формування 

лексичних понять молодших школярів із функціональними труднощами. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в 

розробці комплексної системи формування та корекції лексичної сторони 

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 функціональними 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 (98 найменувань). 

Загальний обсяг роботи – 85 сторінок, з них основного тексту – 74. 
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ВИСНОВКИ 

Під «лексичною компетентністю молодшого школяра» ми розуміємо 

здатність учня до мотиваційної, когнітивної, практичної, рефлексивної та 

поведінкової лексичної діяльності з опорою на наявність певного запасу слів 

у межах вікового періоду, адекватне використання лексем, доречне вживання 

образних висловів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів. 

Поняття «лексичної компетентності молодшого школяра» значно 

ширше за поняття «знання», «уміння» та «навички» з лексики, оскільки 

концентрує у собі спрямованість особистості (мотивацію, ціннісні орієнтири 

та ін.), її здатність долати стереотипи, передбачати мовленнєві ситуації, 

гнучкість мислення; характер – самостійність, цілеспрямованість, вольові 

якості. Лексична компетентність молодшого школяра є однією із 

інтегрувальних якостей особистості учня, яка дає змогу свідомо і творчо 

визначити і здійснювати власне життя, розвивати свою індивідуальність, 

досягати успішної, оптимальної життєдіяльності. 

Проаналізувавши лінгвістичну, лінгводидактичну та психолінгвістичну 

літературу ми дійшли висновку що лексична компетентність – здатність 

особистості швидко та якісно, на рівні програми оперувати не словами, а 

семантичними полями, з складу яких людина обирає потрібне слово, 

словосполучення, щоб з можливою точністю висловити свою думку в 

мовленні, спілкуванні, з опорою на граматичну структуру мови. 

Порушення мовленнєвого розвитку та недостатнє оволодіння 

лексичними засобами мови, як один з його складових компонентів, 

спостерігається серед різних категорій дітей із порушеннями психічного 

та/або фізичного розвитку. Численні дослідження науковців доводять, що 

недорозвиненість лексичного складу мовлення призводять до обмеженості 

словесних засобів спілкування різного ступеня вираження, а також 

недостатності засвоєння змістовної структури слова (лексичної семантики), 

що призводить до неправильного використання слів у власній усній та 
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писемній продукції, а також до її недостатнього розуміння. 

Неповноцінна мовленнєва діяльність негативно впливає на всі сфери 

особистості дитини: утруднюється розвиток її пізнавальної діяльності, 

знижується продуктивність запам’ятовування, порушується логічна і 

смислова пам1ять, школярі з утрудненнями виконують розумові операції, 

порушуються всі форми спілкування і міжособистісної взаємодії, істотно 

гальмується розвиток навчальної діяльності, що має, як і в нормі, провідне 

значення в плані загального психічного розвитку молодших школярів. 

Корекційно-розвиткові заняття із формування лексичних понять можуть 

бути ефективними тільки за умови тісної співпраці вчителя-логопеда й 

вчителя початкових класів у справі подолання порушень лексичної сторони 

мовлення й розвитку на цьому підґрунті лексичної компетентності молодших 

школярів із функціональними труднощами. 

Недосконалість лексичної сторони мовлення створює перешкоди для 

успішного засвоєння дітьми із функціональними труднощами шкільної 

програми, формування в них міцних усвідомлених знань. Це вимагає розробки 

адекватних методів корекції у зазначеної категорії дітей, яка б враховувала 

виявлені особливості засвоєння лексичного значення слова. 

Науково обґрунтувано, розроблено та апробовано методику корекції 

лексичної складової мовлення молодших школярів із функціональними 

труднощами. З урахуванням сформульованих завдань лексичної роботи 

визначено напрямки (формування розуміння та використання різних понять, 

формування лексичної системності та організації лексичних полів, 

формування розуміння та використання лексичних та лексико-стилістичних 

засобів та прийомів увиразнення змісту творів) та розкрито алгоритм 

лексичної роботи на логопедичних заняттях. Реалізація цього алгоритму дій 

забезпечує поступове засвоєння різних значень слів та словосполучень, їх 

використання у власному мовленні. 

Сукупність отриманих діагностичних даних указує на необхідність 
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організації адекватної логопедичної допомоги школярам із функціональними 

труднощами в умовах шкільного логопедичного пункту. У більшості випадків 

попередня логопедична робота з дітьми визначеної категорії проводилася без 

достатнього врахування сучасних наукових досліджень про особливості 

формування лексичної сторони мовлення, тому виникає необхідність у 

розробці змісту й методики корекційно-розвивального навчання, 

спрямованого на подолання виявлених порушень, з урахуванням 

особливостей пізнавальної діяльності дітей із функціональними труднощами з 

урахуванням виявлених недоліків мовленнєвого розвитку. 

Подолання труднощів у засвоєнні учнями із функціональними 

труднощами лексичної сторони мовлення значною мірою забезпечується 

комплексним підходом до організації корекційно-розвивального навчання, 

який враховує: адекватність вибору логопедичних засобів, спрямованих на 

розвиток усіх структурних компонентів лексичної сторони мовлення; прийоми 

та методи навчання, що поряд з розвитком мовлення активізують розумову 

діяльність дітей. 

Ефективність розробленої методики формування лексичних понять в 

учнів із функціональними труднощами доведено експериментально. Аналіз 

даних формувального експерименту засвідчив, що після проведення лексичної 

роботи з учнями із функціональними труднощами експериментальних груп 

рівень розвитку у них лексичної складової мовлення виявився значно вищим 

порівняно з учнями контрольних груп. Простежувалась тенденція щодо 

збільшення кількості учнів, які мали достатній та середній рівень (відповідно 

63,4% та 21,6% учнів) і, навпаки, досить суттєве зменшення кількості учнів із 

низьким рівнем (6,4% учнів). В експериментальній групі було виявлено 8,6% 

учнів із високим рівнем сформованості лексичної складової мовлення, тоді як 

у контрольних групах відчутної тенденції до зміни рівня сформованості 

лексичної складової не спостерігалось. 


