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ВСТУП  

  

Актуальність теми. Сучасний період характеризується зміною 

процесів в системі освіти Україні, реформуванням спеціальної освіти та 

впровадженням інклюзивного навчання. З одного боку ці зміни викликані 

інтеграцією України в європейське суспільство з забезпеченням цінностей 

рівних можливостей розвитку, індивідуального підходу та створення умов 

задоволення особливих потреб для кожної особистості. З іншого, 

соціальноекономічна криза в Україні призводить до згортання традиційних 

соціальних програм й запровадження нових, серед яких особливого значення 

набуває інклюзивна освіта.   

Мовленнєва компетентність, відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти України, виступає в якості інтегрованої характеристики 

розвитку дошкільника й передбачає сформованість мовної та мовленнєвої 

складових, що забезпечує наявність якісного інструментарію та умінь 

використовувати його з метою комунікації.   

Потреби у пізнанні, комунікації та самореалізації дошкільника спонукають 

його до активного засвоєння мовлення. Саме мовленнєва діяльність у 

дошкільному віці є підґрунтям формування інтелектуального потенціалу, 

підвищення пізнавальної активності, якісного розширення світогляду, 

стимулювання та збагачення комунікативних навичок. Важливість 

комунікативних навичок полягає в налагодженні продуктивної діалогової 

взаємодії з метою адаптації до повноцінного соціокультурного життя.  

Мовлення є одним із важливих компонентів загального психічного 

розвитку особистості. Воно є підґрунтям мислення і завдяки комунікативній 

функції забезпечує адаптацію людини в соціумі. Порушення мовленнєвого 

розвитку обмежують комунікативні можливості дитини, сповільнюють розвиток 

її особистісних якостей, ускладнюють соціальну адаптацію. 

На сьогодення спостерігається тенденція постійного збільшення 

чисельності дітей із мовленнєвими порушеннями. У дошкільників із 

затримкою психічного розвитку (ЗПР) корекція мовленнєвих порушень 

ускладнюється через особливості розвитку пізнавальних процесів, що 



особливо на етапі підготовки дітей до шкільного навчання зумовлює 

специфіку добору прийомів, методів та засобів лого-корекційного навчання. 

Впровадження інклюзивної освіти викликано необхідністю вирішення 

важливих питань щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з 

особливими освітніми потребами та обумовлено багатьма факторами. Одним 

з них є включення дітей, зокрема, із затримкою психічного розвитку в 

загальноосвітні заклади, яке здійснюється без забезпечення належної 

підтримки (належного психолого-педагогічного супроводу відповідними 

фахівцями та наявності необхідних навчально-методичних матеріалів і 

обладнання). Стихійна інклюзія є досить поширеним явищем в нашій країні. 

Взагалі освітній процес, орієнтований на типовий розвиток дітей, не 

задовольняє потреби дітей з порушеннями психофізичного розвитку, що 

ускладнює засвоєння знань та особистісний розвиток, створює умови для 

формування у них негативного ставлення до навчання (В. Синьов, М. 

Шеремет, Е. Данілавічютє, Л. Руденко).  

У сучасний період впровадження інклюзивної освіти підтримується на 

державному рівні. Внесені зміни до Закону України «Про загальну середню 

освіту», відповідно до яких загальноосвітні навчальні заклади отримали 

дозвіл на створення спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з 

особливими потребами. Затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти 

та визначено «Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах». В той же час впровадження інновацій потребує 

вирішення питань наукового супроводу, втілення сучасної методології, що 

базується на необхідності вирішення проблем виховання та розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами, зокрема із ЗПР, комплексно та системно.   

Аналіз наукових джерел, які висвітлюють питання визначення етіології 

та особливостей прояву затримки психічного розвитку, організації допомоги 

дітям із ЗПР свідчить про те, що вже багато зроблено у даному напряму. Так, 

клінічні уявлення щодо затримки психічного розвитку описані у роботах  

Т. Власової, К. Лебединської, В. Лубовського, Т. Марковської, М. Певзнер, Т. 

Сак та інших вітчизняних і зарубіжних вчених. Особливості психічного 



розвитку дітей із ЗПР та питання корекційної допомоги висвітлені у 

дослідженнях У. Ульєнкової, Н. Бастун, В. Назаревич, Є. Соботович, В. 

Тарасун, О. Хохліної, С. Шевченко, Н. Ципіної та ін.   

Дослідження особливостей розвитку дітей із ЗПР засвідчують, що ця 

категорія є досить різноманітною за своїм складом та поєднує такі варіанти 

затримки психічного розвитку, при яких немає підстав вважати їх 

незворотними (Т. Власова, К. Лебединська, В. Лебединський, В. Лубовський, 

М. Певзнер, Г. Сухарєва, У. Ульєнкова, Г. Шевченко). Як показали 

дослідження українських вчених, розвиток дітей із ЗПР характеризується 

нерівномірним або затриманим дозріванням вищих психічних функцій, 

недостатністю пізнавальної діяльності, зниженим рівнем працездатності, 

недорозвиненням емоційно-особистісної сфери (Н. Бастун, Є. Соботович, В. 

Тарасун, І. Ужченко, О. Хохліна, М. Шеремет). Особлива увага сучасних 

науковців приділяється психологічним проблемам діагностики та корекції 

розвитку дітей шкільного та дошкільного віку із ЗПР (С. Кондукова, І. 

Омельченко, М. Шеремет). Питання надання психологічної допомоги дітям із 

ЗПР висвітлюються у працях А. Іваненко, О. Романенко, Л. Руденко, Є. 

Соботович, В. Тарасун, О. Хохліна та ін.   

Дослідження О. Дмитрієвої, Т. Князевої, Н. Кулагиної, І. Мамайчук, У. 

Ульєнкова доводять можливість компенсації порушень психічного розвитку 

дітей із ЗПР за умовою спеціально організованої психологопедагогічної 

підтримки. Автори підкреслюють, що в результаті надання своєчасної 

комплексної (медичної, психологічної та педагогічної) допомоги більшу 

частину проблем можна подолати, а саме: відхилення у психічному розвитку 

дітей стають менш вираженими або діти досягають рівня розвитку 

нормотипових дітей (О. Дмитрієва, Т. Князева, І. Мамайчук, У. Ульєнкова).   

Однак, значна кількість досліджень, присвячених визначенню проявів 

затримки психічного розвитку та особливостей розвитку дітей із ЗПР, не 

вичерпує повноти розкриття всіх аспектів цього питання. О. Маршалкин, О. 

Порошина звертають увагу на той факт, що запропоновані класифікації ЗПР 

базуються на критеріях, які, зазвичай, суттєво розрізняються та не дають 



можливості знайти тотожність виявлених проявів психічного 

недорозвинення.   

Водночас сучасна система виховання та розвитку вимагає більш 

глибокого вивчення умов, змістовного і методичного наповнення з питань 

формування та розвитку особистості дитини із ЗПР, пошуку найбільш 

ефективних шляхів їх інтеграції в сучасне суспільство. Однак означена 

проблема на сьогодні є недостатньо розробленою, потребує подальшого 

наукового пошуку та удосконалення. Тому, питання конкретизації поняття 

«затримка психічного розвитку», дослідження особливостей психічного 

розвитку при ЗПР, визначення підходів та методів роботи з цією категорію 

дітей є актуальними для сучасної науки та практики.   

Науковці, що проводять дослідження пов’язані з теорією та практикою 

спеціальної психології та педагогіки, наполягають на важливості спілкування 

з дорослими та однолітками для розвитку дітей із ЗПР та їх повноцінної 

інтеграції до суспільства (О. Дмитрієва, Т. Князева, О. Слепович, С. 

Шевченко). Вони вважають, що формування компонентів комунікативної 

діяльності є не лише важливою, а й обов’язковою складовою при організації 

корекційної допомоги дітям із ЗПР. Комунікативне недорозвинення дітей цієї 

категорії ускладнює процес спілкування з оточуючими людьми, створює 

несприятливі умови для їх розвитку, «живить» дефект (Л. Виготський).  

Аналіз загальнонаукових підходів до визначення феномену 

«мовленнєвий розвиток» показав наявність у авторів різноманіття поглядів на 

тлумачення цієї дефініції. В дисертаційній роботі показано синонімічність 

дефініцій «мовленнєвий розвиток» та «спілкування», що підтверджується 

дослідженнями О. Запорожця, О. Леонтьєва, Б. Ломова, М. Лісіної, А. 

Рузської, які розглядали спілкування у межах діяльнісного підходу.   

У межах діяльнісного підходу розглянуто структурні компоненти 

комунікативної діяльності та форми спілкування, якими опановує дитина при 

нормотиповому розвитку (М. Лісіна). Значна кількість праць присвячена 

дослідженню особливостей спілкування у дітей дошкільного віку: онтогенез 

спілкування досліджували М. Лісіна, Р. Терещук, дослідження 



мотиваційнопотребнісної сфери представлені у роботах Р. Дерев’янко, Р. 

Смірнової, онтогенез мовленнєвого розвитку описаний в роботах Д. 

Ельконіна, стан особистісної активності і самореалізації дитини через генезис 

мовлення та вплив конструктивних та деструктивних факторів на мовленнєву 

складову в особистісному розвитку дітей досліджували Г. Костюк, Т. 

Піроженко, міжособистісні стосунки дошкільників висвітлені у працях О. 

Смирнової, психологічні аспекти проблеми особливостей формування дітей 

6-7 років як суб’єктів комунікативної та освітньої діяльності розглядала С. 

Клементьєва.  

Вчені визначають спілкування дитини з дорослими та з однолітками 

різновидами єдиної комунікативної діяльності, яка поєднується предметом 

(партнер дитини по спілкуванню) та продуктом діяльності (самопізнання й 

самооцінка через пізнання й оцінку партнера) (М. Лісіна, А. Рузьська, Р. 

Смирнова, Р. Терещук). Вони доводять, що спілкування дошкільників з 

однолітками має ряд суттєвих особливостей, які якісно відрізняють його від 

спілкування з дорослими. До основних особливостей відносять: різноманіття 

комунікативних дій, їх емоційну насиченість, нестандартність та не 

регламентованість, домінування ініціативних комунікативних актів над 

відповідними. Автори зазначають, що спілкування дітей з однолітками 

відіграє не менш важливу роль, ніж спілкування з дорослими. Саме у 

спілкуванні з однолітками дитина опановує на практиці соціальні норми та 

правила, засвоєні у спілкуванні з дорослою людиною.   

Розвиток спілкування дитини старшого дошкільного віку відбувається 

за певними етапами. Кожному етапу спілкування дитини з дорослими та 

однолітками відповідає певна форма. Відповідно до поглядів М. Лісіної, 

розвиток спілкування дошкільників (з однолітками та дорослими) можна 

розглядати як процес якісних перетворень структури комунікативної 

діяльності, де кожному віковому етапу відповідає певна форма спілкування 

(емоційно-практична (ЕП), ситуативно-ділова (СД) та позаситуативно-ділова 

(ПД) форма спілкування з однолітками).  

Стосовно положення Л. Виготського про єдність основних 



закономірностей нормального та «аномального» розвитку дитини, дитина, що 

має порушення психофізичного розвитку розвивається за тими ж етапами що 

і її однолітки з нормотиповим розвитком. Але розвиток «аномальної» дитини 

має свої особливості.  

Дослідження особливостей спілкування у дітей із ЗПР та формування у 

них комунікативних навичок проводились за такими напрямами: психологічні 

особливості спілкування молодших школярів з затримкою психічного 

розвитку (Р. Тригер); особливості спілкування дітей-сиріт із ЗПР старшого 

дошкільного віку (Т. Журавльова); особливості комунікативної дезадаптації 

та можливості її корекції у дітей із ЗПР у старшому дошкільному віці (О. 

Медведєва, Л. Савчук). А. Колупаєва, Т. Марчук, І. Омельченко, Є. Соботович 

виокремлюють властиві дітям дошкільного віку із ЗПР порушення 

мовленнєвого розвитку, що стосуються звукової та смислової сторін 

мовленнєвої діяльності.   

О. Дмитрієвою досліджувались особливості спілкування дітей із ЗПР з 

дорослими. Доведено, що діти із ЗПР відстають від своїх нормотипових 

однолітків у комунікативному розвитку. У них спостерігається низький рівень 

розвитку мовленнєвих засобів спілкування, домінування 

експресивномімічних та практично-дійових засобів спілкування, що 

ускладнює виникнення змістовних контактів у спілкуванні.  

Аналіз наукових праць (І. Мартиненко, І. Омельченко, Т. Сак та ін.) 

свідчить, що процес спілкування дітей із ЗПР з однолітками потребує 

додаткового вивчення. Для процесу виховання та навчання дітей із ЗПР 

важливо вдосконалювати методи та прийоми діагностики та корекції, 

розробляти та впроваджувати в практику роботи спеціалізовані програми, що 

сприятимуть розвитку комунікативної діяльності дітей із ЗПР.   

З урахуванням актуальної проблематики сучасної теорії та практики 

спеціальної освіти у віковому й педагогічному аспектах, зумовило вибір теми 

кваліфікаційної роботи: «Формування зв’язного мовлення у дітей із ЗПР».  

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній 

апробації програми корекції зв’язного мовлення дітей із затримкою психічного 



розвитку. 

Завдання дослідження:   

1. На основі теоретичного аналізу та систематизації наукових уявлень 

про природу та зміст ЗПР висвітлити значущість корекції зв’язного мовлення для 

розвитку дітей старшого дошкільного віку із ЗПР та їх соціалізації.  

2. Емпірично дослідити особливості зв’язного мовлення у дітей із 

ЗПР, визначити домінуючу форму спілкування та напрями корекції зв’язного 

мовлення у дітей із ЗПР.  

3. Практично апробувати програму корекції зв’язного мовлення дітей 

із затримкою психічного розвитку для визначення емпіричних показників та 

критеріїв дослідження особливостей процесу комунікативної діяльності.  

4. Запропонувати методичні рекомендації вчителя-логопеда з 

корекції зв’язного мовлення у дітей із ЗПР та здійснити їх експериментальну 

перевірку в умовах закладу дошкільної освіти.  

Об’єктом дослідження є мовленнєвий розвиток дітей із затримкою 

психічного розвитку.  

Предмет дослідження – корекція мовленнєвого розвитку дітей із 

затримкою психічного розвитку  в умовах закладу дошкільної освіти.  

Теоретико-методологічну базу дослідження склали: 

філософськопсихологічні положення теорії культурно-історичного розвитку 

вищих психічних функцій особистості, соціально-діяльнісної природи 

спілкування, взаємообумовленості розумового, емоційно-вольового та 

мовленнєвого розвитку (Л. Виготський, Г. Костюк, В. Кремень, О. Леонтьєв, 

С. Максименко С. Рубінштейн та інші); психолого-педагогічні ідеї 

особистісно-орієнтованої освіти, зокрема дошкільної, модернізації її змісту 

(В. Андрущенко, І. Бех, А. Богуш, О. Кононко, В. Кремень, Т. Піроженко); 

психолого-педагогічної теорії спеціальної освіти, її 

компенсаторнокорекційного спрямування, єдності та специфічності 

закономірностей дитини в нормі та при психофізичних порушеннях, 

реального оптимізму в оцінці перспектив розвитку і соціалізації особистості 

дитини при дизонтогенезі різних нозологій (В. Бондар, Л. Виготський, Т. 



Власова, І. Дмитрієва, В. Лубовський, С. Конопляста, С. Миронова, О. 

Романенко, Л. Руденко Т. Сак, В. Синьов, Є. Синьова, Д. Супрун, В. Тарасун, 

С. Федоренко, Л. Фомічева, М. Шеремет, Д. Шульженко, М. Ярмаченко та 

інші).  

Методи дослідження. Відповідно до завдань дослідження 

використовувались такі методи:   

1) теоретичні: теоретико-методологічний аналіз спеціальних 

психолого-педагогічних концепцій та теорій з метою визначення стану 

розробленості проблеми зв’язного мовлення дітей із ЗПР; системне 

моделювання комунікативного акту з використанням SADT-методології та 

IDEF0-стандарту для визначення емпіричних показників та критеріїв 

дослідження особливостей процесу комунікативної діяльності;  

2) емпіричні: авторська модифікація методики О. Смирнової, Г. 

Капчелі щодо діагностики особливостей та домінуючої форми спілкування 

дітей із ЗПР з однолітками; аналіз продуктів мовленнєвої діяльності; 

формувальний експеримент для перевірки ефективності системи роботи 

вчителя-логопеда з корекції зв’язного мовлення дітей із ЗПР в умовах ЗДО;   

3) статистичні: методи описової математичної статистики – для 

опрацювання кількісних результатів констатувального та формувального 

експериментів.  

Практичне значення дослідження полягає у тому, що методика 

дослідження, виступаючи засобом діагностики та визначення особливостей 

комунікативної діяльності дітей із ЗПР, дає практичну можливість дослідити 

особливості комунікативної діяльності, зробити кількісний та якісний аналіз 

висловлювань, визначити домінуючу форму спілкування та напрямки 

корекції.  

Психологічна система корекції комунікативної діяльності дітей 

старшого дошкільного віку спрямована на формування мовленнєвого 

спілкування дитини з однолітками; розрахована на організацію взаємодії дітей 

з дорослими та однолітками на індивідуальному та груповому рівнях шляхом 

підвищення мотивації до комунікативної та пізнавальної діяльності дітей, 



формування вмінь і навичок мовленнєвої діяльності.  

Система роботи з організації психологічної корекції комунікативної 

діяльності дітей старшого дошкільного віку може використовуватися 

практичними психологами в умовах ЗДО в спеціалізованих групах для дітей 

із ЗПР, в групах з інклюзивною формою навчання і в групах загального 

розвитку.   

Отримані результати можуть бути використані в освітньому процесі 

закладів дошкільної освіти, закладів вищої освіти під час викладання 

дисциплін «Спеціальна психологія», «Корекційна педагогіка»; на відповідних 

курсах в системі підготовки та перепідготовки фахівців за спеціальністю 

«Дошкільна освіта», «Спеціальна та інклюзивна освіта».  

Структура роботи. Кваліфікаційна робота  складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (65 найменування), 4 

додатків. Основний зміст дисертації викладено на 75 сторінках, загальний 

обсяг – 97 сторінках.  

  



ВИСНОВКИ 

За результатами дослідження можна зробити наступні висновки:  

1. На основі теоретичного аналізу та систематизації наукових уявлень 

висвітлено значущість психологічної корекції комунікативної діяльності для 

розвитку дітей старшого дошкільного віку із ЗПР та їх соціалізації. В умовах 

закладів дошкільної освіти саме в процесі спілкування з однолітками 

відпрацьовуються та закріплюються вікові новоутворення психіки.  

2. Практично апробовано функціональну модель процесу спілкування 

на основі SADT-методології та IDEF0-стандарту, що надає можливість 

визначити внутрішні взаємозв’язки між операціями і діями в окремих 

комунікативних актах. Модель має трирівневу ієрархічну структуру: діаграма 

процесу спілкування, діаграма зв’язного мовлення, діаграма ініціювання дії.  

3. Визначено критерії експериментального дослідження  формування 

зв’язного мовлення у дітей  із ЗПР, а саме: об’єкт уваги в перші хвилини 

взаємодії; рівень комфортності під час взаємодії; характер активності по 

відношенню до суб’єкту спілкування; мовленнєва активність; мовленнєві 

висловлювання дітей; тривалість спілкування; кількість відволікань. Сумарний 

бал оцінок за критеріями надає можливість визначити домінуючу форму 

спілкування дитини з однолітками.  

4. Емпірично досліджено особливості зв’язного мовлення у дітей із 

ЗПР. Визначено, що домінуючою формою спілкування у дітей із затримкою 

психічного розвитку є ситуативно-ділова. Це свідчить про те, що більшість дітей 

мають відставання у розвитку спілкування з однолітками у порівнянні з 

нормотиповими дітьми. Спостерігається порушення окремих операцій зв’язного 

мовлення, які пов’язані з недостатнім досвідом та рівнем володіння засобами 

спілкування, недорозвиненням емоційної сфери.   

5. Встановлено, що коригувальну допомогу дітям із ЗПР слід 

здійснювати в наступних напрямах: поширення репертуару засобів спілкування 

та розвиток комунікативних навичок (здатності їх використовувати); розвиток 

здатності усвідомлювати себе та сприймати однолітків як суб’єктів спілкування; 

формування емоційно-позитивного сприйняття однолітків; формування потреби 



в спілкуванні (діловому, особистісному, пізнавальному); формування у дітей 

соціальних уявлень, усвідомлення та відтворення в ігровій формі соціальних 

стосунків, вдосконалення навичок культури спілкування.   

6. Запропоновано методичні рекомендації вчителя-логопеда з корекції 

зв’язного мовлення у дітей із ЗПР, що містить три взаємопов’язаних блоки: 

програму психологічної корекції для дітей із ЗПР, освітню роботу з 

вихователями та батьками. Проведено її експериментальну перевірку в умовах 

ЗДО у груповій формі та на індивідуальних заняттях. За результатами 

впровадження рекомендацій психологічної корекції визначено, що кількість 

дітей із ЗПР експериментальної групи, які підвищили рівень спілкування, 

збільшилась на 26,7% у порівнянні з результатами обстеження дітей контрольної 

групи.  

 


