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ВСТУП 

Нові підходи до вивчення порушень психофізичного розвитку, глибини 

та потенційних можливостей дітей з інтелектуальними порушеннями 

потребують ґрунтовного дослідження всіх компонентів корекційної освіти 

(змісту, форм, методів), запровадження інноваційних технологій і нових 

комплексних  програм  щодо  корекційної  роботи з такими дітьми. 

Для більшості дітей з інтелектуальними порушеннями характерні: 

незадовільний  стан рівня сформованості соціально-побутових навичок, навичок 

комунікації, недостатній рівень розвитку психомоторних та сенсорних процесів, 

недорозвинення мовлення. 

Важливою та актуальною  проблемою дітей з інтелектуальними 

порушеннями є розвиток їх мовлення, яке у таких дітей  різко затримується. 

Подальша доля дитини та її подальше навчання залежить від рівня 

сформованості мовлення.  

Умовою корекційно-педагогічного впливу на розвиток дітей цієї категорії 

являється розуміння особливостей мовленнєвого розвитку, виявлення специфіки 

недорозвитку мовлення у дітей, які мають інтелектуальні порушення. 

У дітей з інтелектуальними порушеннями специфіка порушень мовлення 

та їх корекція визначається особливостями вищої нервової діяльності та їх 

психічного розвитку. 

Особливо гостро постає проблема збільшення кількості дітей з 

інтелектуальними порушеннями. А тому збільшується і проблема попередження 

та подолання дезадаптації таких дітей, яка проявляється у труднощах 

взаємовідносин з оточуючими. 

Слабкість мовних контактів, обмеження уявлень про навколишній світ, 

незрілість інтересів, зниження потреби в мовленнєвому спілкуванні являють 

собою важливі фактори, які обумовлюють у дітей з інтелектуальними 

порушеннями  уповільнений та аномальний розвиток мовлення. 

Відомими науковцями Д. И. Орловою М. А. Савченко, Е. Ф. Соботович, 
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М. Е. Хватцевим, Г. А. Каше,  К. К. Карлепом та іншими досліджувались 

проблеми порушення мовлення в дітей з інтелектуальними порушеннями. 

У дітей з інтелектуальними порушеннями проявляється порушення 

фонетичної сторони мовлення, а також порушення звуковимови. Тому 

найпершою постає проблема пошуку оптимальних шляхів корекційної роботи, 

направленої на подолання порушень звуковимови. 

Мовленнєві порушення, складності в оволодінні рідною мовою дітей з 

розумовою відсталістю потребують особливої системи корекційного впливу. 

Про це наголошували: Л.С.Волкова, А.Г.Зикеєв, Р.И. Лалаєва, К.С. Лебединська, 

Е.М. Мастюкова, В.Е. Петрова, та ін. 

Останнім часом в Україні збільшується кількість дітей з порушеннями 

мовленнєвого розвитку. Очікування науковців, педагогів-практиків, батьків 

вимагають створення оптимальних умов та шляхів для отримання успішних 

результатів логопедичної корекції.  

Особливо важливим є той факт, що систематичне медичне 

спостереження, спеціальне навчання та повсякденна реабілітаційна і корекційна 

робота з дітьми з порушенням інтелектуального розвитку, незалежно від 

важкості захворювання, призводять до позитивної динаміки. І саме тому,  тема 

кваліфікаційної роботи не є випадковою.  

Тема кваліфікаційної роботи: «Педагогічні основи розвитку та корекції 

мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями». 

Об’єкт дослідження – освітній процес дітей з інтелектуальними  

порушеннями. 

Предмет дослідження – методи розвитку та корекції мовлення дітей 

старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями . 

Мета дослідження –  теоретично обгрунтувати  та експериментально 

перевірити ефективність застосування методів розвитку та корекції мовлення 

дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. 

 

Завдання дослідження: 
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1.Провести теоретичний аналіз літературних джерел з теми дослідження. 

2.Виявити рівень розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями. 

3.Експериментально довести ефективність застосування методів 

розвитку та корекції мовлення дітей старшого дошкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями. 

Методи дослідження. Теоретичні: узагальнення, аналіз, синтез 

літературних джерел з  проблеми дослідження.  

Емпіричні: цілеспрямовані спостереження, бесіди, тестування, 

педагогічний експеримент. 

Експериментальна база дослідження: Комунальний Заклад 

«Уманський навчально-реабілітаційний центр Черкаської обласної ради».  

           Структура дипломної роботи: вступ, два розділи, висновки, список 

використаних джерел (56 найменувань),  додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 106 сторінок. Основний зміст викладено 

на 91 сторінці. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Проведено теоретичний аналіз літературних джерел з теми 

дослідження. Теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми дослідження дав 

можливість розуміти, що причинами інтелектуальних порушень більш ніж у 

половині випадків є генетичні аномалії: синдром Дауна, синдром 

Шерешевського-Тернера; близько 10% випадків недорозвинення пов'язані з 

порушенням активності ферментів, що спричинили зміни обміну амінокислот, 

металів,жирів та вуглеводів (фенілкетонурія, синдром Лоуренса тощо). 

Визначено, що інтелектуальні порушення виникають при порушеннях 

розвитку плоду та під впливом різних шкідливих факторів у ранньому дитинстві. 

Особливо небезпечними є травми, отруєння, інфекційні захворювання 

(токсоплазмоз, краснуха, сифіліс тощо), перенесені майбутньою матірꞌю під час 

вагітності (особливо в першій половині вагітності), алкоголізм та наркоманія. 

Травми, перенесені при пологах, також можуть призвести до психічного 

недорозвинення дитини. Викликають інтелектуальні порушення ранні 

постнатальні інфекції (енцефаліти, менінгіти). 

Визначено, що інтелектуальні порушення – стійкий  стан ослаблення, 

затримки або неповного розвитку психіки, який, насамперед, характеризується 

порушенням когнітивних (пізнавальних), мовленнєвих, моторних і соціальних 

навичок на фоні виражених емоційних порушень. 

Найлегший ступінь інтелектуальних порушень – дебільність. Такі діти 

навчаються за спеціальною програмою закладів спеціальної освіти, де 

навчаються елементарним знанням та вмінням, здобувають професійно-трудову 

підготовку з нескладних видів діяльності. І це  дає змогу вести самостійне 

трудове життя в суспільстві. 

         Зꞌясовано основні властивості розвитку мовлення дітей з порушенням 

інтелектуального розвитку. У дитини з інтелектуальними порушеннями як 

слухове розрізнення, так і вимова слів та фраз виникає значно пізніше. Основні 

причини: слабкість замикальної функції кори головного мозку, повільне 
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вироблення нових диференційних зв’язків в аналізаторах. Значну негативну роль 

відіграє також порушення динаміки нервових процесів, яке затрудняє 

встановлення динамічних стереотипів – зв’язків між аналізаторами.  

            2. Виявлено рівень розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями легкого ступеня. 

Врахування особливостей формування мовленнєвої функції у дітей з 

інтелектуальними порушеннями, психологічних механізмів порушень, 

структурних складових мовленнєвої діяльності та закономірностей їх 

компенсації зумовило використання напрямків діагностики мовленнєвих 

порушень у дітей зазначеної категорії   за Л.І. Трофименко. 

Для отримання об’єктивних даних про рівень розвитку та стан 

сформованості показників мовлення дітей використовували різні методи, у тому 

числі: педагогічне, логопедичне обстеження дітей з урахуванням психологічних 

та вікових особливостей їхнього розвитку; спостереження за дітьми у процесі 

ігрової та навчальної діяльності; бесіди з педагогами (логопедами, вихователями, 

психологами), батьками.  

Під час проведення обстеження у частини дітей з інтелектуальними 

порушеннями спостерігалася підвищена збудливість, неспокій, інші діти 

навпаки були мляві, загальмовані,малоактивні, дратівливі. Діти часто 

скаржилися на головні болі, відзначалася швидка виснаженість. При тривалій 

роботі діти з інтелектуальними порушеннями відмовлялися відповідати, 

посилаючись на втому. спостерігалась недостатня стійкість уваги; незрілість  

емоційно-вольової сфери.  

            3.Експериментально доведено ефективність застосування методів 

розвитку та корекції мовлення дітей старшого дошкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями легкого ступеня. 

Під час проведення корекції мовлення дітей з інтелектуальними 

порушенням використовувалися такі традиційні методи: поетапне формування 

розумових дій за П. Гальперіним  при формуванні правильної звуковимови; 

роботу з предметними та сюжетними картинками, малюнками; використання 



8 

 

магнітофонних записів при розвитку слухових процесів;використання опорних 

слів, загадок ,прислів'їв, віршів. оповідань при корекції лексичної та граматичної 

сторони мовлення. 

Доведено, що в корекційно-логопедичній роботі з дітьми з 

інтелектуальними порушеннями великий вплив мають нетрадиційні методи 

корекції, серед яких: музикотерапія, танцетерапія, ізотерапія, лялькотерапія, 

казкотерапія; арт-терапевтичні вправи; нетрадиційні методи за методикою Марії 

Монтессорі: ігри з тістом, піском, водою,  система вправ для тренування дрібної 

моторики та ін..  

Після проведеної експериментальної частини кваліфікаційної роботи по 

ефективності застосувань методів розвитку та корекції мовлення дітей старшого 

дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями легкого ступеня, ми 

отримали такі результати: : високого рівня розвитку мовлення не досягнуто; але 

у 40% дітей –  середній рівень розвитку мовлення; у  50% дітей –  нижче 

середнього,  і лише у 10% – низький рівень розвитку мовлення.  

Показники рівня розвитку мовлення дітей з інтелектуальними 

порушеннями виявилися кращими в порівнянні з результатами на першому етапі 

дослідження. 

 


