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 3 

ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Проблема навчання читання дітей із 

вираженими порушеннями розвитку є центральним завданням корекційної 

педагогіки, вирішення якої успішно здійснює спеціальна та інклюзивна 

освіта. Легітимізація права кожної дитини на здобуття освіти, що відповідає 

її потребам, та перехід до інклюзивної форми навчання дітей з особливими 

освітніми потребами, їх включення до системи загальної освіти актуалізують 

питання розробки науково-методичних засад навчання з урахуванням 

індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини з порушеннями у 

розвитку. 

Однією з ключових позицій освіти є її спрямованість на формування 

мовленнєвої особистості учня – носія мови, що вільно володіє всіма видами 

мовленнєвої діяльності, що сприймає мову як соціокультурну та естетичну 

цінність. Оскільки освоєння дитиною сучасного соціокультурного простору 

неможливе без повноцінного мовленнєвого розвитку та пов’язане з 

переробкою постійно зростаючих обсягів інформації на основі читання, 

концепцією мовленнєвої освіти передбачено послідовну трансформацію 

читання як одного з головних навчальних предметів початкового навчання у 

фундаментальну основу універсальних компетенцій (пізнавальної, 

комунікативної, інформаційної), в засіб комунікації та когнітивного розвитку 

людини протягом усього життя. На цих позиціях вибудовані науково-

методичні системи навчання грамоти, української мови та читання, що 

реалізуються в системі загальної освіти (Р. Бунєєв, Є. Бунєєва, О. Джежелей, 

О. Кубасова, М. Львів, Н. Світловська, Т. Рамзаєва та ін.). 

Серйозною перешкодою на шляху формування розвиненої мовної 

особистості дитини є дислексія, що традиційно визначається як специфічне 

порушення процесу читання, стійка нездатність до оволодіння письмовою 

діяльністю, що виявляється в помилках технічної (спосіб, правильність) та 

смислової сторін читання. Згідно за даними популяційних досліджень, 25-
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30% учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл при достатньому рівні 

інтелектуального та сенсорного розвитку мають порушення одного із 

найскладніших видів мовної діяльності – читання. 

Дислексія як варіант мовних труднощів навчання молодших школярів 

традиційно входить до реєстру актуальних логопедичних досліджень, що 

мають безперечне теоретичне та практичне значення.  

В останні 10-15 років у всьому світі відзначається посилення 

дослідницького інтересу до проблеми дислексії, пов’язане не тільки зі 

зростанням показників поширеності цього порушення але й з необхідністю 

уточнення його патогенезу. Усвідомлення суспільством значущості читання 

у світі, оцінка деструктивного впливу дислексії на особистісний розвиток 

людини та необхідність пошуку шляхів повноцінного включення дітей з 

дислексією у культурно-освітнє середовище зумовили вихід проблем 

дислексії за межі лише спеціальної області логопедії та включення їх у 

широкий контекст гуманітарних та природничих досліджень. 

Сформоване у вітчизняній логопедичній науці розуміння дислексії як 

особливої форми мовного порушення здійснено у межах концепції 

загального недорозвитку мовлення та розглядається як відстрочений прояв 

усномовного дефіциту, серед компонентів якого особлива роль належить 

несформованості фонетико-фонематичних процесів (Р. Левіна). У другій 

половині ХХ століття, синтезувавши прогресивні ідеї ряду суміжних з 

логопедією наук, насамперед лінгвістики та психології (Б. Ананьєв, 

В. Виноградов, Л. Виготський, Т. Єгоров, О. Леонтьєв, О. Лурія та ін.), 

творчо перетворивши і привнісши їх у область вивчення мовної патології 

дитячого віку, Р. Левіна заклала фундаментальні основи вивчення мовного 

дизонтогенезу з позицій системного послідовного оволодіння дитиною 

різними компонентами мовної системи та навичками їх адекватного 

застосування у різних видах мовленнєвої діяльності. 

На цій теоретичній базі у рамках психолого-педагогічного підходу до 

аналізу мовленнєвих порушень Р. Левіною та послідовниками її наукової 
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школи на великому експериментальному матеріалі було доведено, що витоки 

дислексії криються переважно у порушеннях усного мовлення; була показана 

роль відхилень у формуванні різних мовних компонентів (звукова вимова, 

складова структура слова, фонематичного сприйняття, звукового аналізу та 

синтезу, морфологічних та лексико-граматичних узагальнень) в 

етіопатогенезі порушень писемного мовлення; запропоновані програми 

підготовки дітей з порушеннями мовлення до навчання грамоти; розроблена 

цілісна диференційована методична система подолання порушень письмного 

мовлення в учнів в закладах загальної середньої освіти. 

Прихильниками клініко-педагогічного підходу дислексія розглядається 

з позицій порушень операційного складу читання як складної сенсомоторної 

навички; ними виділені різні форми дислексії, зумовлені несформованістю 

психічних функцій, що забезпечують цей процес, серед яких крім порушень 

усного мовлення у школярів описані порушення уваги, зорового сприйняття, 

пам’яті. 

Цикл досліджень, проведених Р. Лалаєвою, розкрито динаміку прояву 

дислексії у молодших школярів відповідно до етапів оволодіння дитиною 

навичкою читання. Показано, що для кожного етапу автоматизації навички 

читання характерні певні специфічні труднощі, пов’язані з освоєнням різних 

операцій читання, які послідовно змінюють один одного та формують у 

цілому динамічну симптоматику дислексії. 

Поділяючи фундаментальні позиції наукової школи Р. Левіної та 

відзначаючи високу значущість та багатий потенціал створеної на її основі 

науково-методичної системи подолання порушень читання, не можна не 

відзначити нерівномірність розробленості окремих аспектів психолого-

педагогічного спрямування у вивченні порушень писемного мовлення. У 

логопедичних дослідженнях, виконаних у рамках психолого-педагогічного 

підходу до аналізу порушень писемного мовлення, основна увага була 

спрямована на труднощі навчання грамоти молодших школярів, тобто на 

початковий етап синкретичного формування навичок письма та читання. У 
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зв’язку з цим більшістю дослідників порушення читання не виділено як 

самостійне мовленнєве порушення, а розглядається поряд із порушеннями 

письма (дисграфія та дизорфографія), описане як частина комплексу 

порушень писемного мовлення. Окремо порушенню читання у дітей 

присвячені поодинокі наукові роботи (Л. Спірова, Н. Крилова). 

Слід зазначити і стан методичної розробленості корекції дислексії у 

системі подолання порушень писемного мовлення: при детальному 

опрацюванні усунення дисграфії та дизорфографії, спеціальних методик 

корекції дислексії практично відсутні. 

Нерідко практикується пряме перенесення прийомів подолання 

порушень письма в систему усунення порушень читання, що є не 

ефективним, оскільки в даному випадку не забезпечується розвиток та 

корекція специфічних для читання мовних навичок та вмінь. 

Проблема дослідження пов’язана з пошуком нових концептуальних 

основ розгляду дислексії та розробкою програми корекційно-педагогічної 

допомоги дітям з порушеннями читання на всіх етапах шкільного навчання з 

урахуванням нових досягнень у сфері дослідження мовленнєвого порушення, 

комунікації, а також тенденцій мовної освіти школярів, завдань формування 

функціонально грамотної мовної особистості учня. Відповідно до проблеми 

визначено тему дослідження: «Корекція дислексії у дітей з порушеннями 

мовлення, які навчаються в закладі загальної середньої освіти». 

Розробка завдань для подолання дислексії спрямована на формування 

функціональної грамотності читання учнів із мовленнєвими порушеннями та 

забезпечує цілісність та безперервність їх психолого-педагогічного 

супроводу на усіх етапах становлення читацької діяльності. 

Мета дослідження теоретично обгрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність логопедичної роботи з корекції дислексії у дітей з 

порушеннями мовлення, які навчаються в закладах загальної середньої 

освіти. 

Об’єктом дослідження є освітній процес дітей з порушеннями 
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мовлення. 

Предмет дослідження – логопедична робота з корекції дислексії у 

дітей з порушеннями мовлення, які навчаються в закладі загальної середньої 

освіти. 

Відповідно до мети, об’єкту та предмету були визначені завдання 

дослідження: 

1. здійснити науково-теоретичне дослідження проблеми корекції 

дислексії у дітей з порушеннями мовлення, які навчаються в закладі 

загальної середньої освіти; 

2. оцінити стан сформованості навичок читання в учнів з порушеннями 

мовлення; 

3. експериментально перевірити ефективність запропонованої 

логопедичної роботи з корекції дислексії у дітей з порушеннями мовлення, 

які навчаються в закладі загальної середньої освіти. 

Для здійснення; поставлених завдань використані методи 

дослідження: 

- теоретичні: порівняльний, ретроспективний та феноменологічний 

аналіз літератури щодо проблеми дослідження; 

- порівняльно-історичний метод, генетичний метод, проектування, 

моделювання; 

- емпіричні: спостереження та психолого-педагогічний експеримент. 

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

дослідження можуть бути використані під час логопедичної роботи з корекції 

дислексії у дітей з порушеннями мовлення, які навчаються в закладі 

загальної середньої освіти. 

Експериментальна база. Житомирська початкова школа № 11 

Житомирської міської ради 

Апробація дослідження: Поліщук О., Смірнова Н., Хрипун Д. 

Сучасний стан вивчення проблеми диграфії та дислексії у молодших 

школярів. Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик / 
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МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 

2022. С. 64-67. 

Структура та обсяг випускної кваліфікаційної роботи. Робота 

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

(65 найменувань). Загальний обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 77 

сторінок. Основний текст – 69 сторінок. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результати, отримані в ході експериментального дослідження, 

спрямованого на розробку логопедичних завдань для подолання дислексії в 

учнів із порушеннями мовлення в закладах загальної середньої освіти, 

дозволили сформулювати такі основні висновки: 

1. Науково-теоретичне дослідження проблеми корекції дислексії у 

дітей з порушеннями мовлення, які навчаються в закладі загальної середньої 

освіти дозволило виявити надзвичайну актуальність вивчення дислексії як 

педагогічного та соціокультурного феномена, що перешкоджає становленню 

функціонально грамотної мовленнєвої особистості дитини, адекватної 

соціалізації та саморозвитку. 

В ході дослідження з’ясували, що дислексія є соціокультурним 

феноменом. Усвідомлення суспільством зростаючої ролі читання в житті 

людини, її можливостей для освіти, професійної діяльності та особистісного 

розвитку. Фактором виділення дислексії як самостійної науково-практичної 

проблеми стало формування громадського очікування та потреби у високому 

рівні грамотності кожного члена суспільства. 

На даний момент фіксується чергове підвищення інтересу до проблеми 

дислексії, що пов’язане зі становленням інформаційного суспільства, 

подальшого підвищення суспільних очікувань та вимог до рівня грамотності, 

включаючи насамперед способи оперування з інформаційними потоками на 

основі читання. Читання стало основною інформаційною технологією 

сучасного суспільства, оскільки саме на основі здобуття знань через читання 

відбувається входження людини в соціокультурний простір. Дислексія як 

патологічний варіант оволодіння читанням формує значні перепони для 

навчання, здобуття професії, соціокультурного становлення особистості. 

2. Оцінка стану сформованості навичок читання та вивчення 

варіативності прояву порушення мовлення дало можливість відмежувати 

специфічні порушення читання від тимчасових труднощів навчання та інших 
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неспецифічних порушень читання. Це дало можливість визначити, що: для 

початкових етапів читання найбільш вираженим та значним проявом 

дислексії є наявність у читанні дитини великої кількості специфічних 

помилок, непродуктивні способи читання, недостатнє розуміння 

прочитаного; механізмом виникнення цієї групи симптомів є 

несформованість мовних та/або зорових функцій, що лежать в основі 

читання; прояви дислексії на наступних етапах формування читання 

пов’язані з порушенням здатності до аналізу та осмислення прочитаного 

внаслідок несформованості необхідних інтелектуально-мовленнєвих та 

комунікативних навичок, що різко обмежує можливості читання як 

інструменту навчальної діяльності та отримання інформації. 

У структурі симптоматики дислексії виділяються два типи порушень: 

несформованість засобів, що забезпечують техніку читання, та 

несформованість способів оперування цими засобами відповідно до 

когнітивно-комунікативних завдань. Виходячи з цього, дислексію можна 

розглядати як особливий варіант читання, обумовлений несформованістю 

мовленнєвих, інтелектуально-мовленнєвих і комунікативних компонентів, 

що проявляється у порушенні становлення читацьких компетенцій як 

інтегральних показників оволодіння дитиною засобами читання і методами 

оперування ними. 

3. Експериментальна перевірка ефективності проведеної логопедичної 

роботи з корекції дислексії в учнів з порушеннями мовлення, які навчаються 

в закладі загальної середньої освіти відкриває перспективи створення 

відповідного психолого-педагогічного супроводу учнів із мовними 

порушеннями на всіх етапах навчання. 

Розроблені завдання для розвитку читацьких компетенцій у початковій 

школі забезпечили повноцінне формування репродуктивної читацької 

компетенції у дітей з порушеннями мовлення, а також створили передумови 

інформаційно-пізнавальної та рефлексивної компетенцій, максимально 

затребуваних у середніх та старших класах загальноосвітньої школи. 


