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ВСТУП 

Актуальність теми. Мовленнєва компетентність, відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти України, виступає в якості інтегрованої 

характеристики розвитку дошкільника й передбачає сформованість мовленнєвих 

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 дитини до 

повноцінного соціокультурного життя. 

Мовленнєва діяльність досліджується різноаспектно: як 

складнофункціональний двобічний процес (О. Леонтьєв, О. Лурія); у паралелі з 

іншими видами пізнавальної діяльності людини (Л. Виготський, С. Рубінштейн); з 

позицій поліструктурності поєднання лінгвістичного, психологічного та 

психолінгвістичного аспектів (Е. Данілавічютє, Н. Пахомова, Ю. Рібцун, 

Є. Соботович, В. Тарасун). Більшість наукових розвідок з проблеми розвитку 

мовленнєвої діяльності дошкільників за умов звичайного онтогенезу та 

дизонтогенезу зосереджена на розвитку саме її лінгвістичного компонента і 

стосується переважно дітей дошкільного віку.  

На сучасному етапі розвитку спеціальної освіти актуальною є проблема 

навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями, особливо розробка 

технологій та науково обґрунтованих методик корекційно-розвиткової роботи, 

оскільки державна статистика України констатує в останні роки суттєве зростання 

кількості таких дітей. Важливим аспектом є формування мовленнєвої діяльності у 

дітей з інтелектуальними порушеннями, що сприяє їх соціальній адаптації та 

соціалізації. Відповідно до нормативно-правової бази спеціальної освіти, держава 

має створювати дітям з інтелектуальними порушеннями необхідні умови для 

повноцінного життя й розвитку з урахуванням їх індивідуальних можливостей. 
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Проблема формування та розвитку мовленнєвої діяльності дітей є достатньо 

дослідженою у різних галузях наукового пізнання. Своєрідність перебігу 

мовленнєвої діяльності дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з 

інтелектуальними порушеннями досліджували вчені (В. Бондар, Т. Візель, 

Б. Гріншпун, І. Гудим, І. Дмитрієва, Е. Данілавічютє, А. Колупаєва, В. Липа, 

З. Ленів, М. Матвєєва, Н. Пахомова, В. Синьов, В. Тарасун). Наукові розвідки 

доводять, що саме у дітей з інтелектуальними порушеннями фіксується потенційна 

сформованість основних комунікативних парадигм, максимально зростає потреба у 

комунікативній взаємодії, що зумовлює інтенсивність формування складових 

інтелектуального компонента мовленнєвої діяльності. Однак, у дітей зазначеної 

категорії порушень мовленнєва діяльність у дошкільний віковий період зазнає 

деформуючого впливу несприятливих факторів, зумовлюючи вторинні відхилення у 

комунікації.  

Суперечність щодо необхідності та водночас не достатній кількості методів, 

прийомів та засобів формування мовленнєвої діяльності у дошкільників з 

інтелектуальними порушеннями, визначає актуальність обраної теми 

кваліфікаційного дослідження «Формування мовленнєвої діяльності у дошкільників 

з інтелектуальними порушеннями». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність методичних рекомендацій щодо формування мовленнєвої 

діяльності у дошкільників з інтелектуальними порушеннями. 

Об’єкт дослідження – освітній процес дошкільників з інтелектуальними 

порушеннями. 

Предмет дослідження – шляхи удосконалення формування мовленнєвої 

діяльності у дошкільників з інтелектуальними порушеннями. 

Відповідно до мети, визначено такі завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз науково-теоретичної та методичної літератури з обраної 

тематики дослідження. 

2. З’ясувати стан сформованості мовленнєвої діяльності у дошкільників з 

інтелектуальними порушеннями. 



5 

3. Експериментально перевірити ефективність методичних рекомендацій 

щодо формування мовленнєвої діяльності у дошкільників з інтелектуальними 

порушеннями. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано 

комплекс методів: теоретичні: методи (визначення теоретичних позицій 

дослідження та його ключових понять шляхом вивчення психолого-педагогічної 

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

систематизації даних наукових джерел із досліджуваної тематики, окреслення 

концептуальних засад діагностичних завдань; логіко-аналітичні для прогнозованих 

висновків; теоретичне обґрунтування методичних рекомендацій формування 

мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями; 

емпіричні: методи збору та аналізу даних психолого-педагогічної документації, 

цілеспрямовані спостереження, педагогічний експеримент. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження формування 

мовленнєвої діяльності у дошкільників з інтелектуальними порушеннями 

здійснювалося на базі комунального закладу «Уманський навчально-

реабілітаційний центр Черкаської обласної ради». 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, що 

запропоновані у ході дослідження методичні рекомендації можуть бути використані 

для удосконалення формування мовленнєвої діяльності у дітей з інтелектуальними 

порушеннями та сприятиме оптимізації їхнього подальшого навчання.  

Апробація дослідження. Основні результати дослідження висвітлено у 

Віснику освітньо-наукового Центру сімейно-центрованих практик Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Публікації. Салоїд Н. А. Особливості формування мовленнєвої діяльності у 

дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Вісник освітньо-наукового центру 

сімейно-центрованих практик / голов. ред. Черніченко Л. А. Умань. Візаві, 2022. С. 

75–77. 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Робота складається зі вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел (96 найменувань) і додатків. 
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Загальний обсяг роботи складає 84 сторінки, з них основний зміст викладено на 67 

сторінках. 

 

ВИСНОВКИ 

У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та практичне 

вирішення проблеми формування мовленнєвої діяльності у дошкільників з 

інтелектуальними порушеннями. 

Теоретичний аналіз наукових джерел, узагальнення практичного змісту 

програмного та навчально-методичного забезпечення дав змогу виявити сучасні та 

традиційні підходи до організації логопедичної роботи з дітьми з інтелектуальними 

порушеннями і тим самим підтвердити актуальність дослідження формування 

мовленнєвої діяльності дошкільників з інтелектуальними порушеннями та 

необхідність розроблення методичних рекомендацій компенсаційної роботи з метою 

комплексного подолання мовленнєвих порушень у цих дітей. 

У ході констатувального експерименту було досліджено стан сформованості 

мовленнєвої діяльності у дошкільників з інтелектуальними порушеннями. З огляду 

на значущість формування мовленнєвої діяльності у дошкільників з 

інтелектуальними порушеннями, з опорою на психологічну структуру, зважаючи на 

наукові положення щодо складної багатоаспектної взаємодії пізнавальних та 

мовленнєвих функцій та операцій, на основі аналізу існуючих методик 

пізнавального та мовленнєвого розвитку дошкільників, з урахуванням структури 

мовленнєвого дефекту при інтелектуальних порушеннях, було апробовано 

діагностичні матеріали для вивчення стану сформованості мовленнєвої діяльності у 

дошкільників з інтелектуальними порушеннями.  

Аналіз результатів констатувального експерименту дав змогу визначити 

особливості формування мовленнєвої діяльності, а саме її інтелектуального 

компонента, у дошкільників з інтелектуальними порушеннями та виявити 

своєрідність розвитку окремих пізнавальних процесів та їхніх структурних 

складових, недорозвиток основних систем мовленнєвої діяльності, що лежать в 

основі деформованих комунікативних інтеракцій дітей зазначеної категорії; 

закцентувати (з опорою на дані статистичної обробки) на яскраво вираженій 
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недостатній сформованості різних видів вербального та невербального ймовірного 

прогнозування як важливої складової інтелектуального компонента мовленнєвої 

діяльності. Визначені психологічні механізми дали змогу виокремити групи 

дітей:  діти з порушеннями мовленнєвого розвитку та особливостями зорової 

модальності;  діти з порушеннями мовленнєвого розвитку та особливостями 

розвитку процесів уваги; діти з порушеннями мовленнєвого розвитку та 

особливостями мнестичних процесів.  З урахуванням зазначених груп було 

передбачено дотримання організаційно-педагогічних і корекційно-дидактичних 

педагогічних умов, які сприятимуть ефективному процесу диференційованого 

формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з інтелектуальними 

порушеннями.  

У ході формувального експерименту було теоретично обґрунтовано та 

експериментально перевірено ефективність методичних рекомендацій щодо 

формування мовленнєвої діяльності у дошкільників з інтелектуальними 

порушеннями, які були зреалізовані в диференційованій корекційно-розвитковій 

роботі та об’єднані прогнозованим спільним результатом.  

Моніторинг результатів формувального етапу експериментального 

дослідження засвідчив достатні показники ефективності застосування методичних 

рекомендацій щодо формування мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями. Застосування експериментально апробованих 

спеціальних завдань дозволило цілісно формувати мовленнєву діяльність у 

дошкільників з інтелектуальними порушеннями. 

Перспективними напрямами подальших наукових розвідок є розроблення 

спеціальних методичних рекомендацій щодо діагностики та формування 

граматичних складових мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку з 

інтелектуальними порушеннями. 

 


