
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

 

 

РЕФЕРАТ 

на  

ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

освітнього ступеня «магістр» 

 

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ  

ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

 

 

 

Виконала:  

студентка ІІ курсу, 14 групи 

спеціальності 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма: Спеціальна освіта  

Макаренко Алла Анатоліївна 

 

Керівник: 

викладач Т. В. Журавко,  

науковий консультант –  

доктор педагогічних наук,  

професор Л. В. Іщенко 

 

Рецензент:  

к.п.н., доцент 

І.В. Бабій  

 

Умань 2022 



ЗМІСТ 

ВСТУП.................................................................................................................3 

РОЗДІЛ I. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ 

МОВЛЕННЯ 

1.1. Дослідження проблеми комунікативної діяльності дітей із порушеннями 

мовлення у вітчизняній теорії і практиці………………………………..…………...8 

1.2. Сутність і характеристика комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей 

дошкільного віку………………………………………………………………………20 

1.3. Особливості спілкування дітей із порушеннями 

мовлення……………………………………………………………………………….37 

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМИ……………………………………………………………………44 

2.1. Специфіка комунікативної діяльності дітей із порушеннями 

мовлення………………………………………………………………………………44 

2.2.  Педагогічні умови розвитку комунікативної діяльності у дітей із 

порушеннями мовлення………………………………………………………………61 

2.3. Порівняльний аналіз результатів дослідження………………………….70 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………...78 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..80 

ДОДАТКИ………………………………………………………………..87 



ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Основним завданням дошкільної освіти у 

сучасний період стає гуманістичний характер виховання та навчання дітей. У руслі 

останніх концепцій дошкільної освіти особливого значення набуває розвиток у дітей 

навичок позитивної взаємодії з оточуючими як запоруки їхнього благополучного 

розвитку. Відповідно до поглядів вітчизняних психологів (Л.С.Виготський, 

О.В.Запорожець, О.М.Леонтьєв, М.І.Лісіна, В.С.Мухіна, С.Л.Рубінштейн, А.Г.Рузька, 

Є.О.Смирнова, Д.Б.Эльконін та інших.) спілкування є провідним видом людської 

діяльності та є однією з основних умов розвитку та формування особистості. 

Мовленнєва функція є однією з найважливіших психічних функцій людини. 

Оволодіння здатністю до мовленнєвого спілкування створює передумови для 

специфічних людських соціальних контактів, завдяки яким формуються та 

уточнюються уявлення дитини про навколишнє середовище, удосконалюються 

форми його відображення. Оволодіння дитиною мовленням сприяє усвідомленню, 

плануванню та регуляції її поведінки. Мовленнєве спілкування створює необхідні 

умови для розвитку різних форм діяльності та участі в колективній праці. 

Порушення мовлення тією чи іншою мірою (залежно від характеру цих порушень) 

впливають на діяльність та поведінку дитини, негативно позначаються на 

формуванні всього психічного життя. Вони ускладнюють спілкування з оточуючими, 

нерідко заважають правильному формуванню пізнавальних процесів, впливають на 

емоційно-вольову сферу. Мовленнєві порушення часто спричинюють низку 

вторинних відхилень, які створюють картину аномального розвитку дитини в цілому.  

У дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку у різній формі проявляється 

порушення комунікативних здібностей. У цьому контексті загальною рисою для 

таких дітей є відсутність мотивації до спілкування, невміння орієнтуватися у ситуації 

взагалі або вузькоситуативно з допомогою дорослого, розлади поведінки, труднощі у 

контактах, підвищена емоційна стомлюваність. Це вимагає цілеспрямованого 

процесу навчання засобів спілкування і уміння їх застосовувати на практиці. Крім 

цього, саме спілкування є дієвим засобом закріплення нових мовленнєвих умінь і 

навичок, розвитку зв’язного мовлення. Тяжкі мовленнєві порушення (алалія, 



загальний недорозвиток мовлення, дизартрія, заїкання) можуть різною мірою 

впливати на ті чи інші компоненти психіки, на розумовий розвиток, особливо на 

формування вищих рівнів пізнавальної діяльності, що обумовлено тісним 

взаємозв’язком мовлення і мислення та обмеженістю соціальних, зокрема 

мовленнєвих, контактів, у процесі яких здійснюється пізнання дитиною 

навколишнього. 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів України» в Україні задекларовано 

впровадження інклюзивної освіти у всіх її ланках (дошкільної, загальної, середньої, 

професійної та вищої). Особливо важливим є впровадження інклюзивної дошкільної 

освіти, яка дає можливість своєчасно почати інтенсивну допомогу у ранньому віці, 

коли розвиток дитини особливо піддається впливу і є можливість попередити 

ускладнення неповносправності в функціонуванні сім`ї, так і в фізичному та 

психосоціальному розвитку дитини. 

Теоретико-методологічні та практичні аспекти подолання мовленнєвих 

патологій первинного ґенезу, у рамках нозологічного підходу, найдетальніше 

представлено у працях вітчизняних науковців: ринолалії (С. Конопляста, М. 

Шеремет та ін.); дизартрії (О. Боряк, Н. Гаврилова, В. Галущенко, С. Конопляста, Н. 

Пахомова, М. Шеремет та ін.); загального недорозвинення мовлення (І. Андрусьова, 

Л. Бартєнєва, І. Брушневська, С. Заплатна, Н. Ільїна, М. Лемещук, З. Ленів, Н. 

Манько, Н. Новікова, Н. Савінова, Є. Соботович, В. Тарасун, В. Тищенко, Л. 

Трофименко, Т. Швалюк, М. Шеремет та ін.); фонетико-фонематичного 

недорозвинення (Н. Гаврилова, С. Заплатна, В. Литвиненко, В. Тищенко, М. 

Шеремет та ін.); дисграфії (О. Качуровська, В. Козлова, Ю. Коломієць, З. Ленів, О. 

Ревуцька, С. Стрілецька, О. Федорова, та ін.); заїкання (Л. Бегас, Н. Гаврилова, С. 

Конопляста, А. Кравченко, З. Ленів та ін.). 

У дослідженнях мовленнєвих порушень проблема розвитку комунікативної 

діяльності розглядалась дотично в контексті мовленнєвої діяльності (С. Конопляста, 

Р. Левіна, Н. Манько, О. Приходько, Є. Соботович, В. Тарасун, Т. Філічева, 

С. В. Цимбал-Слатвінська, Г. Чиркіна, С. Шаховська, М. Шеремет. 



Саме тому окреслене питання набуває особливого значення при вивченні дітей 

з мовленнєвими порушеннями та розробці адекватного змісту корекційної 

навчально-виховної роботи, у процесі якої необхідно враховувати різноманітні 

особливості психічних процесів, станів і властивостей особистості.  

Сучасна педагогічна практика вимагає від логопедів науково аргументованого 

підходу до аналізу комунікативної поведінки дітей дошкільного віку з тяжкими 

порушеннями мови, об'єктивної інформації, що відображає складний характер 

залежності між рівнем сформованості їх комунікативної здатності та станом 

мовленнєвої діяльності, конкретних всіх ланок мовленнєвого спілкування. 

Проблема дослідження безпосередньо пов'язана з вивченням специфіки 

комунікативного розвитку дітей дошкільного віку із порушенням мовлення, 

обґрунтуванням на цій основі шляхів та методів формування у них основних 

компонентів діяльності спілкування, виявленням реальних умов його оптимізації.  

З огляду на актуальність цієї проблеми було визначило тему магістерської 

роботи «Розвиток комунікативної діяльності дошкільників із порушеннями 

мовлення». 

Мета дослідження: визначити та впровадити педагогічні умови розвитку 

комунікативної діяльності дошкільників із порушеннями мовлення в практику 

роботи логопедичних груп закладу дошкільної освіти та експериментально 

перевірити їх ефективність. 

Відповідно до мети було визначено завдання дослідження:  

- здійснити аналіз загальної та спеціальної літератури з проблеми дослідження, 

визначити теоретичні основи формування навичок комунікативної діяльності у дітей 

із порушеннями мовлення; 

- вивчити стан комунікативних умінь та навичок означеної категорії дітей; 

- визначити показники і критерії формування навичок комунікативної 

діяльності у дітей із порушеннями мовлення; 

- розкрити та впровадити педагогічні умови розвитку комунікативної 

діяльності дошкільників із порушеннями мовлення в практику роботи логопедичних 

груп закладу дошкільної освіти та експериментально перевірити їх ефективність. 



. 

Об'єкт дослідження - комунікативна діяльність дітей із порушеннями 

мовлення. 

Предмет дослідження – процес формування комунікативної діяльності у 

дошкільників із порушеннями мовлення в логопедичних групах закладу дошкільної 

освіти 

Методи дослідження: теоретичні: вивчення, аналіз та узагальнення 

педагогічної, лінгвістичної, психолого-педагогічної і методичної літератури щодо 

формування комунікативної діяльності у дошкільників із порушеннями мовлення; 

емпіричні: цілеспрямоване спостереження за мовленням дошкільників, анкетування, 

бесіда; педагогічний експеримент (науково-розвідувальний, констатувальний і 

формувальний); статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних 

щодо рівнів сформованості комунікативної діяльності у дошкільників із 

порушеннями мовлення; кількісна та якісна обробка отриманих результатів. 

Практична значущість дослідження полягає у розробці методичних 

матеріалів спрямованих на розвиток комунікативної діяльності, які можуть бути 

використанні у логопедичній роботі з дошкільниками із порушеннями мовлення в 

навчальних установах різних типів. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження доповідалися 

на всеукраїнських науково-практичних конференціях та проходили апробацію на 

базі логопедичної групи ЗДО №5. Умані. Основний зміст дослідження викладено 

в матеріалах збірника студентських наукових робіт «Перші кроки на ниві 

наукових досліджень». 

Структура та обсяг роботи дослідження. Випускна кваліфікаційна робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і 4 

додатків. Загальний обсяг дисертації 94 сторінок. У роботі вміщено 6 таблиць. У 

списку використаних джерел 65 найменувань. 



ВИСНОВКИ 

У сучасний період розвитку корекційної педагогіки особливу 

актуальність набуває проблема дослідження комунікативної поведінки дітей 

дошкільного віку із порушенням мовлення, виявлення їх потенційних 

можливостей встановлення мовленнєвого контакту з співрозмовниками, що 

реалізується в межах певної ситуації. Експериментальне вивчення 

комунікативних умінь і навичок дітей цього контингенту, проведене в 

порівнянні з дітьми, що нормально розвиваються, дозволило нам зробити 

низку важливих висновків. 

Психолого-педагогічний аналіз діяльності спілкування дітей із 

порушенням мовлення забезпечив нас досить об'єктивними даними, що 

відображають специфіку комунікативної поведінки досліджуваної категорії 

дітей. Використання отриманих результатів послужило підставою як для 

диференціації різних груп дітей і для констатації їх індивідуальних 

відмінностей. 

Експериментальне вивчення комунікативної діяльності дітей старшого 

дошкільного віку із порушенням мовлення насамперед показало, що воно 

значно відрізняється від процесу спілкування їх однолітків, які нормально 

розвиваються, як за рівнем свого розвитку, так і за основними якісними 

показниками. Обмежені можливості мовленнєвої комунікації, характерні для 

дітей дошкільного віку цього контингенту, нерідко супроводжуються 

зниженням мотиваційно-потребової сфери спілкування, труднощами 

реалізації мовленнєвих і паралінгвістичних засобів, порівняно повільним 

засвоєнням мовних понять. Виявляючи себе на етапі дошкільного дитинства, 

комплекс порушень мовленнєвого та когнітивного порядку помітно 

перешкоджає організації комунікативної поведінки дитини із порушенням 

мовлення, ускладнює її мовленнєвий контакт із дорослим, сприяє ізоляції від 

колективу однолітків. 

Цілісне вивчення різних аспектів комунікативної діяльності 

дошкільників із порушенням мовлення, що свідчить про наявність у них 



стійких вад мовленнєвої та когнітивної поведінки, доводить про необхідність 

розробки спеціальної методики, спрямованої на корекцію основних 

структурних компонентів їхнього комунікативного акту. Основу означеного 

методичного підходу склала орієнтація на активну мовленнєву практику 

дітей у процесі організації їхньої спільної діяльності, формування стійкої 

мотивації спілкування та адекватних форм комунікативної поведінки, що 

безпосередньо впливають на вибір засобів спілкування, розвитку 

комунікативної діяльності. 

Визначено корекційно-педагогічні шляхи та методи формування 

комунікативної поведінки дітей старшого дошкільного віку із порушенням 

мовленням мовлення та експериментально перевірено їх ефективність: 

бесіди-заняття, знайомство дітей із творами художньої літератури, читання та 

обговорення творів художньої літератури, самостійне вигадування дітьми 

розповідей морального змісту, використання елементів психогімнастики та 

психодрами для навчання дошкільнят вербальним і невербальним способам 

вираження різних почуттів та емоцій. 

У результаті проведеної роботи з’ясовано, що діти, які навчалися за 

експериментальною методикою, наблизилися до однолітків, з нормальним 

розвитком мовлення. Підтвердженням цього є зміна статусного становища 

дітей: в експериментальній групі практично були відсутні діти, які не 

отримали жодного вибору. Експериментально встановлено, що дошкільники 

стали глибше усвідомлювати свої взаємини з однолітками, обґрунтовувати 

мотиви вибору партнера для спілкування. 

Виокремлено і впроваджено педагогічні умови розвитку 

комунікативної діяльності старших дошкільників із порушеннями мовлення в 

практику роботи дошкільних логопедичних установ: орієнтація на активну 

мовленнєву практику дітей у процесі організації їхньої спільної діяльності; 

посилення соціальної спрямованості виховання дитини; розвиток позитивної 

мотивації у сприйнятті однолітка; формування кооперативних навичок та 

партнерства у різних видах спільної діяльності; оволодіння мовленнєвими 



засобами спілкування; створення освітнього середовища, що має потенційні 

можливості для розвитку комунікативної діяльності дитини із порушеннями 

мовлення в дошкільній освітній установі. 

З огляду на важливість означеної проблеми, вважаємо за необхідне 

підкреслити, що комплексне вивчення комунікативної діяльності 

дошкільників із порушеннями мовлення має реальні можливості для 

широкого використання психолого-педагогічного експерименту в 

діагностичних, прогностичних і корекційно-методичних цілях, також 

відкриває подальші перспективи вдосконалення чинних програм 

логопедичних дошкільних закладів з урахуванням обов'язкового введення 

комунікативно орієнтованого методу в практику їх навчання.  

 

 


