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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. Лексика, як найважливіша частина мовної 

системи, має велике загальноосвітнє та практичне значення. Багатство 

словникового запасу є ознакою високого розвитку мовлення дитини. При 

порушеннях формування лексичного запасу слів, мовлення дітей не 

вважається досить розвиненим. Корекція мовленнєвих порушень взагалі і 

зокрема збагачення словникового запасу є необхідною умовою для розвитку 

комунікативних умінь дітей. 

Проблема формування словникового запасу займає найважливіше 

місце у сучасній логопедії, а питання стану цього запасу при різних 

мовленнєвих порушеннях та особливості його розвитку одне із актуальних 

питань. 

Вивчення особливостей розвитку дітей з порушеннями мовлення та 

накопичений досвід про їх виховання та навчання переконують про 

можливість успішної корекційної роботи з ними та про необхідність 

подальшого вивчення, удосконалення та деталізації спеціальної методики, 

оскільки в цій галузі дотепер є низка невирішених питань. 

Відомо, що найбільш сприятливим для розвитку мовлення та для 

корекції мовленнєвих порушень є дошкільний вік. Труднощі, які відчувають 

діти з порушеннями мовлення при засвоєнні програми закладу дошкільної 

освіти, обумовлені недостатнім рівнем розвитку мовлення, який багато в 

чому визначається обсягом та якістю словникового запасу. Формування 

лексичного запасу має значення для розвитку пізнавальної діяльності дитини, 

так як слово, його значення є засобом не тільки мовлення, а й мислення. 

Однією з найважливіших передумов оволодіння читанням, письмом та 

рахунком є достатній рівень сформованості лексичної системи мовлення: 

певний обсяг словникового запасу, точність розуміння та вживання слів, 

сформованість структури значення слова. 

Незважаючи на те, що в останні роки проводилися дослідження 



 

словникового запасу у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення, 

особливості його формування вивчені недостатньо. Особливої актуальності 

набула інтеграція психолінгвістики та логопедії, яка знайшла своє 

відображення в роботах Є. Соботовича, В. Ковшикова, Б. Гріншпуна, 

Л. Халілової, Г. Гуменної, Р. Лалаєвої, Г. Бабіної та ін. Розробка 

психолінгвістичного аспекту формування словникового запасу, що дозволяє 

проаналізувати особливості структури та характер функціональних змін у 

галузі семантичної структури слова, обумовлена необхідністю пошуку 

шляхів підвищення ефективності корекційного впливу при загальному 

недорозвитку мовлення.  

Об’єкт дослідження: освітній процес дошкільників з порушеннями 

мовлення.  

Предмет дослідження: шляхи логопедичної роботи з формування 

словникового запас у дошкільників з порушеннями мовлення. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність логопедичної роботи з формування словникового 

запасу у дошкільників з порушеннями мовлення.  

Відповідно до мети у дослідженні були поставлені завдання:  

1) охарактеризувати особливості формування словникового запасу у 

дошкільників з порушеннями мовлення та їхніх однолітків без мовленнєвих 

порушень;  

2) оцінити стан сформованості словникового запасу у дошкільників з 

порушеннями мовлення;  

3) експериментально перевірити ефективність проведеної логопедичної 

роботи з формування словникового запасу у дошкільників з порушеннями 

мовлення. 

У дослідженні застосовувалися різні методи: вивчення та аналіз 

літературних джерел із проблеми; порівняння стану словникового запасу у 

різних груп випробуваних; спостереження; бесіди з дітьми та 

співробітниками закладу дошкільної освіти. 



 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

дослідження можуть бути використані логопедами у роботі з дітьми із 

загальним недорозвитком мовлення. 

Експериментальна база. Житомирський спеціальний заклад 

дошкільної освіти №59 Житомирської міської ради. 

Апробація дослідження: Шишкова І., Хрипун Д. Формування 

словникового запасу у дошкільників з порушеннями мовлення. Вісник 

Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик / МОН України, 

Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2022. С. 121-

122. 

Структура та обсяг випускної кваліфікаційної роботи. Робота 

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

(66 найменувань). Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 70 

сторінок. Основний текст – 64 сторінки. 

 



 

ВИСНОВКИ 

 

Теоретичний аналіз проблеми формування словникового запасу у 

дошкільників з порушеннями мовлення, результати експериментального 

дослідження дозволили зробити наступні висновки: 

1. Характеризуючи особливості формування словникового запасу у 

дошкільників з порушеннями мовлення та їх однолітків без мовленнєвих 

порушень з’ясували, що врахування системної будови слова та його 

структурно-функціональні особливості у мовленнєвій діяльності, є одним із 

шляхів удосконалення процесу формування лексики у дошкільників з 

порушеннями мовлення. Психолінгвістичний підхід дозволив виявити 

особливості формування лексичної системи та її окремих аспектів у дітей цієї 

групи, а також визначити напрями та зміст корекційної роботи з формування 

словника. 

2. Під час оцінки стану сформованості словникового запасу 

дошкільників з порушеннями мовлення виявлено певні особливості у його 

формуванні, що дає підставу стверджувати про недостатню сформованість 

лексичного запасу порівняно з нормотиповим мовленнєвим розвитком дітей.  

Констатуючий експеримент показав, що у дошкільників з 

порушеннями мовлення мають місце кількісні та якісні особливості лексики. 

Аналіз пасивного словника дітей з порушеннями мовлення виявив його 

обмеженість порівняно з дітьми, які не мають мовленнєвих порушень. 

Більшість дошкільників з порушеннями мовлення зазнавало труднощів при 

актуалізації конкретного лексичного мінімуму та не знали багатьох слів. 

Оцінка активного словника дозволила встановити, що у свідомості 

дітей із мовленнєвими порушеннями відсутнє поняття про предмет, дію. Це 

свідчить про несформованість семантичних полів. На недостатність 

виділення диференціальних ознак значень також вказують численні заміни з 

урахуванням зближення ситуативної семантики слів. Аналіз відповідей з 

дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення показав, що дієслова та 



 

прикметники в їхньому активному словнику представлені в обмеженій 

кількості. 

Завдання по підбору синонімів та антонімів показало невміння дітей із 

мовленнєвими порушеннями виділити суттєві семантичні ознаки у значенні 

слів та порівнювати значення їх з урахуванням єдиної семантичної ознаки. 

При поясненні значення слів встановлено, що діти з порушеннями 

мовлення, як і їхні однолітки з нормальним мовленнєвим розвитком, 

використовують різні підходи.  

Отримані в констатуючому експерименті дані та сучасні уявлення 

науки про семантичну структуру слова лягли в основу розроблених завдань, 

що спрямовані на формування словникового запасу у дітей з порушеннями 

мовлення.  

3. Під час експериментального навчання з формування словникового 

запасу проводилася логопедична робота, що включала уточнення, 

активізацію та розширення словника за допомогою нових іменників, дієслів, 

прикметників, прислівників.  

У роботі над новим словом виділялися такі етапи: 

1. Ознайомлення з новим словом. Залучення уваги дітей до нього за 

допомогою наочності. 

2. Уточнення вимови, звуковий аналіз слова. 

3. Уточнення та розширення лексичного значення слова: 

- уточнення семантики слова; 

- організація семантичного поля; 

- визначення парадигматичних зв’язків слова в даному семантичному 

полі. 

4. Закріплення та активізація слова у зв’язному мовленні, формування 

синтагматичних зв’язків слова. 

Формування структури значення слова включало уточнення його 

денотативного компонента. Уточненню контекстуального значення слова 

сприяли вправи з багатозначними словами та словами з переносним 



 

значенням. 

Формування парадигматичних зв’язків ґрунтується на організації 

семантичних полів за різними ознаками. Спочатку слова групувалися за 

темами. Потім слова ділилися всередині семантичного поля, вирізнялося 

ядро, периферія. Нове слово вводилося в семантичне поле, вибудовувалися 

його зв’язки з іншими словами цього семантичного поля. Паралельно велася 

робота з формування різних способів словотвору та структури слова. 

Формування синтагматичних зв’язків слова передбачало точне 

вживання слова у мовленні, словосполученнях і реченнях. 

Використання слів у мовленні полягає у засвоєнні не тільки лексичного 

значення, а й граматичного, що забезпечує зв’язок слів у мовному потоці. 

Логопедична робота включала уточнення деяких граматичних значень: різні 

частини мови, істоти неістота, однина і множина іменники, рід іменників. 

Для формування словника за всіма напрямками визначено прийоми 

роботи, підібрано та систематизовано лексичний матеріал. 

Аналіз даних експерименту дозволив зробити висновок про 

ефективність розроблених завдань логопедичної роботи з розширення. 

словникового запасу у дошкільників з порушеннями мовлення. 

 


