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ВСТУП 

 

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. 

Проблема формування та розвитку мовленнєвої діяльності дітей є 

достатньо дослідженою у різних галузях наукового пізнання. Зокрема, 

своєрідність перебігу мовленнєвої діяльності дітей з особливими освітніми 

потребами досліджувала ціла плеяда вчених (Т. Візель, Г. Волкова, 

В. Воробйова, Ж. Глозман, Б. Гріншпун, І. Гудим, Г. Жаренкова, Н. Жукова, 

Е. Данілавічютє, В. Засенко, В. Ковшиков, А. Колупаєва, С. Конопляста, 

Р. Лалаєва, Р. Левіна, З. Ленів, А. Маркова, Н. Мікляєва, І. Омельченко, 

Н. Пахомова, О. Проскурняк, Ю. Рібцун, В. Селіверстов, Є. Соботович, 

І. Омельченко, І. Сухіна, В. Тарасун, В. Тищенко, Л. Трофименко, 

Н. Уфімцева, Т. Ушакова та ін.). 

Водночас саме у дітей старшого дошкільного віку фіксується потенційна 

сформованість основних лінгвістичних і комунікативних парадигм, 

максимально зростає потреба у комунікативній взаємодії, що зумовлює 

інтенсивність формування складових мовленнєвої діяльності. Однак, у дітей із 

порушеннями мовленнєвого розвитку мовленнєва діяльність у цей віковий 

період зазнає деформуючого впливу несприятливих факторів, зумовлюючи 

вторинні відхилення у комунікативній діяльності. 



4 
 

Зазначені положення зумовлюють актуальність обраної нами теми 

кваліфікаційного дослідження «Формування мовленнєвої діяльності дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити методику формування мовленнєвої діяльності дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. 

Відповідно до мети, визначено такі завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз науково-теоретичної літератури з проблеми 

формування мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення. 

2. Розкрити особливості формування мовленнєвої діяльності дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. 

3. Уточнити критерії, показники та виявити рівні сформованості 

мовленнєвої діяльності дошкільників із загальним недорозвитком мовлення. 

4. Обґрунтувати та апробувати методику формування мовленнєвої 

діяльності у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення. 

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дошкільників із загальним 

недорозвитком мовлення. 

Предмет дослідження – методика формування мовленнєвої діяльності 

дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. 

Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань використано 

такі методи дослідження: теоретичні: (визначення теоретичних позицій 

дослідження та його ключових понять шляхом вивчення психолого-

педагогічної літератури) для аналізу, синтезу, порівняння, інтерпретації, 

систематизації даних наукових джерел із досліджуваної тематики, окреслення 

концептуальних засад побудови методик діагностичної та компенсаційної 

роботи; емпіричні: (бібліографічні методи у вигляді збору даних та аналізу 

даних медико-психолого-педагогічної документації, аналіз обробки даних, 

бесіди, спостереження); педагогічний експеримент (констатувальний та 

формувальний етапи). 
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Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу здійснено на базі КЗ «Денишівський навчально-реабілітаційний центр» 

Черкаської міської ради; КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 28 

компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку «Вулик» 

Черкаської міської ради; КЗ Дошкільний навчальний заклад № 5 «Пізнайко» 

Черкаської міської ради. 

Теоретичне значення: уточнено уявлення про структуру та прояви 

загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку з позицій 

психолінгвістичного підходу; відомості про методи і прийоми роботи з 

подолання загального недорозвитку мовлення у дошкільників. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні методики 

формування мовленнєвої діяльності у зазначеної категорії дітей з урахуванням 

виявлених психологічних механізмів, які лежать в основі порушень. 

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 (2020-2021 рр.). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (90 позицій), додатків (15 сторінок). 

Повний обсяг роботи становить 102 сторінки, з них основного тексту – 78 

сторінок. Робота містить 3 таблиці та 1 рисунок. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено аналіз науково-теоретичної літератури з проблеми 

формування мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку із 

загальним недорозвитком мовлення. Теоретичний аналіз наукових джерел 

змісту програмно- та навчально-методичного забезпечення дав змогу виявити 

сучасні класичні підходи до організації логопедичної роботи з дітьми із 

загальним недорозвитком мовлення і тим самим підтвердити актуальність 

вивчення стану сформованості мовленнєвої діяльності дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення та необхідність 

розроблення методики компенсаційної роботи. 

Розкрито особливості формування мовленнєвої діяльності дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Виявлено 

своєрідність розвитку окремих пізнавальних процесів та їхніх структурних 

складових, недорозвиток основних систем мовленнєвої діяльності, що лежать 

в основі деформованих комунікативних інтеракцій дітей зазначеної категорії, 

закцентувано на яскраво вираженій недостатній сформованості різних видів 

вербального та невербального ймовірного прогнозування як важливої 

складової комунікативного компонента мовленнєвої діяльності. 

Уточнено критерії та показники (комунікативно-когнітивний 

(наявність сформованої системи мовленнєво-пізнавальних знань; навичок 

застосування операції ймовірного прогнозування у вербальних та 

невербальних ситуаціях; уміння аналізувати власні дії, переносити набутий 

досвід в аналогічні ситуації, комунікативно взаємодіяти); емоційно-

поведінковий (стійкість, активність та самостійність у виборі форм 

поведінки в ситуаціях комунікативної взаємодії; здатність керувати 

власними емоціями, рівень емпатії); пізнавальна самостійність (наявність 

самостійності при виконанні завдань, цілеспрямованість діяльності; характер 

отриманої педагогічної допомоги, її вплив на результативність) сформованості 

мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення.  
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За результатами діагностики, на основі якісних та кількісних 

характеристик отриманих відповідей визначено рівні (високий, достатній, 

низький) сформованості мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного 

віку із загальним недорозвитком мовлення.  

Діагностика рівня сформованості основних компонентів мовленнєвого 

розвитку дітей із ЗНМ визначила неоднорідні специфічні вади, зумовлені 

різною етіологією виникнення даного дизонтогенезу: нестійкість та 

виснажливість фонематичної уваги, недостатня сформованість 

фонематичного сприймання, слуху та аналізу, ймовірного прогнозування на 

фонологічному рівні; порушення операції невербального та вербального 

складового ймовірного прогнозування; диспропорційність між обсягом 

активного і пасивного словника, вербальні парафазії, несформованість 

семантичних полів, труднощі актуалізації словника, порушення всіх аспектів 

лексико-граматичного структурування комунікативного висловлювання. 

Обґрунтовано та апробовано методику формування мовленнєвої 

діяльності у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення, яка була 

реалізована в диференційованій компенсаційно-комунікативній роботі в трьох 

групах, об’єднаних прогнозованим спільним результатом. Моніторинг 

результатів формувального етапу експериментального дослідження засвідчив 

достатньо високі показники (зростання високих показників із 6,1 % до 25,5 %) 

ефективності застосування методики формування комунікативного 

компонента мовленнєвої діяльності у компенсаційній роботі з дітьми із ЗНМ. 

Перспективними напрямами подальших наукових розвідок є 

розроблення спеціальних методик діагностики та формування інших 

складових комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей 

старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. 


