
1 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПАВЛА ТИЧИНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

  

  

  

 РЕФЕРАТ 

на  

ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РOБOТУ 

oсвітній ступінь «магістр» 

на тему: 

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО УЯВЛЕННЯ ПРО 

СЛОВО В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З НЕДОРОЗВИНЕННЯМ 

МОВЛЕННЯ 

 

 

 

Викoнала: 

студентка 614 з групи, 

заoчнoї фoрми навчання 

спеціальності 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма: Спеціальна освіта 

Стрєлкова Єлизавета Сергіївна  

 

Керівник: 

дoктoр філoсoфії  

Черніченкo Людмила Анатоліївна 

 

Рецензент: 

кандидат педагoгічних наук, дoцент 

Трoфаїла Наталія Дмитрівна 

  

   

Умань – 2022 



2 

ЗМІСТ 

ВСТУП ……………………………………………………………………..3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ………7 

1.1. Дослідження особливостей онтогенетичного і дизонтогенетичного 

розвитку мовлення………………………………………………………………..7 

1.2. Характеристика дітей з загальним недорозвиненням мовлення …19 

1.3. Дослідження особливостей лексико-семантичної сторони мовлення 

у дітей із загальним недорозвиненням мовлення……………………………..33  

 

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З 

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ В УЧНІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ……47 

2.1. Методика діагностики стану лексико-семантичної сторони 

мовлення в учнів початкових класів з недорозвиненням мовлення 

(констатувальний етап)…………………………………………………………47 

2.2. Логопедична робота з формування лексико-семантичної сторони 

мовлення в учнів початкових класів з недорозвиненням мовлення 

(контрольний етап)………………………………………………………………56 

2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи ……………………68 

 

ВИСНОВОК ……………………………………………………………72 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ………………………………………………75 

ДОДАТОК ………………………………………………………………82 

  



3 

ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Проблема подолання загального 

недорозвинення мовлення у дітей належить до числа найбільш актуальних для 

нової логопедії. Аналіз наукової літератури з проблем порушення мовлення 

показує, що кількість дітей зі складною структурою дефекту мовлення в 

останній час збільшилось. Підвищення частки мовленнєвих порушень є 

результатом таких несприятливих факторів, як забруднення екології, 

дестабілізація в соціальному середовищі, зростання відсотка родових травм і 

післяпологових ускладнень, збільшення кількості захворювань і патологій, які 

впливають на здоров'я та психічний розвиток дитини. 

Більше того, під впливом навколишнього середовища, нехтування 

дорослими, припливу часто нерозумної інформації з телебачення та нових 

журналів діти мають бідний словниковий запас, погане граматичне мовлення, 

що в свою чергу негативно позначається на навчанні в школі. Звідси великі 

обов’язки і важливість роботи вчителів, які беруть участь у вихованні дітей, 

яким загрожує розвиток такої мовленнєвої патології, як загальне 

недорозвинення мовлення. 

Патогенез загального недорозвинення мовлення різнобічний і не досить 

вивчений. До того ж, загальне недорозвинення мовлення може спостерігатися 

у дітей з різними особливостями їх психічного розвитку, такими як: 

психофізичний інфантилізм, розумова відсталість, психічне виснаження 

різного походження та ін. 

Загальне недорозвинення мовлення у дітей із нормальним слухом та 

збереженим інтелектом – це специфічний прояв мовленнєвої аномалії, при 

якому порушується або затримується від норми формування важливих 

компонентів мовної системи: словниковий запас, граматика, фонетика. 

Водночас типовими є відхилення в семантичному та вимовному аспектах 

мовлення. 

Неповна мовленнєва діяльність погано відображається на всіх сферах 

особистості дитини: перешкоджає розвитку її пізнавальної діяльності, знижує 
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продуктивність пам’яті, погіршує логічну та смислову пам’ять, діти важко 

засвоюють розумові операції, порушені всі форми спілкування та 

міжособистісного взаємозв’язку, а також значно гальмує розвиток, який має, 

як і в нормі, провідну роль з точки зору загального психічного розвитку. Мова 

має принципове значення для розвитку мислення і діяльності дитини в цілому, 

виступаючи і як стрижень у розвитку узагальнення, і як його матеріальний 

носій, і як вищий регулятор поведінки дитини. 

Отже, враховуючи тісне відношення мовлення та мислення, проблема 

недорозвинення мовлення у дітей та розробка науково обґрунтованого змісту 

та методів корекційної роботи, спрямованої на її усунення, є важливою та 

важкою загальнопедагогічною, психолого-логопедичною проблемою. 

Тому гостро стоять питання раннього виявлення, кваліфікованої 

діагностики та підбору адекватних методів корекційних дій у роботі з дітьми. 

Багато авторів (Р. Левін, Л. Спіров та ін.) розглядали питання 

формування словникового запасу у дітей із загальним недорозвиненням 

мовлення: уточнення значення існуючих слів, відповідність словника за 

тематичними групами та граматичними категоріями. 

Також важливе місце в загальній системі мовленнєвої роботи займає 

збагачення словникового запасу, його закріплення та активізація, що 

природно, через те, що вдосконалення мовленнєвого спілкування неможливе 

без розширення словникового запасу дитини. Пізнавальний розвиток, 

розвиток концептуального мислення неможливий без вивчення нових слів. 

Розширення словникового запасу дітей – одне з важливих завдань 

виховання та навчання. Уточнення та збільшення словникового запасу відіграє 

велику роль у розвитку логічного мислення: чим багатший словниковий запас 

дитини, тим точніше вона думає, тим краще розвинене її мовлення. 

Оволодіння словниковим запасом у молодшому шкільному віці має 

велике значення для успішного навчання в школі, тому чим раніше фахівці 

зможуть розпочати корекційну роботу, тим і краще. 
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Отже, проблема корекції ЗНМ в учнів початкових класів залишається 

недостатньо вивченою, що й зумовило вибір нами теми дослідження: 

«Формування лексико-семантичного уявлення про слово в учнів 

початкових класів з недорозвиненням мовлення». 

Мета дoслідження – вивчити тa oбґрунтувaти систему логопедичної 

роботи з формування лексико-семантичної сторони мовлення в учнів 

початкових класів із ЗНМ.  

Для досягнення означеної мети необхідно вирішити наступні завдання:  

1. вивчити і проаналізувати спеціальну літературу з проблем 

онтогенетичного та дизонтогенетичного розвитку мовлення;  

2. виявити особливості лексико-семантичної сторони мовлення в учнів 

початкових класів із загальним недорозвиненням мовлення;  

3. систематизувати завдання і вправи, спрямовані на формування 

лексико-семантичної сторони мовлення в учнів початкових класів із загальним 

недорозвиненням мовлення та перевірити ефективність їх використання в 

логопедичній роботі.  

Об'єктом дослідження є процес корекції загального недорозвинення 

мовлення в учнів початкових класів. 

Предметом дослідження є особливості формування та розвитку 

лексико-семантичного уявлення про слово в учнів початкових класів із 

загальним недорозвиненням мовлення.  

Метoди дocлідження. Для рoзв’язaння oкреcлених зaвдaнь дocлідження 

булo зacтocoвaнo теoретичні тa емпіричні метoди. Теoретичні метoди: aнaліз, 

cинтез, пoрівняння, узaгaльнення нaукoвих пoлoжень пcихoлoгo-педaгoгічнoї 

літерaтури. Емпіричні метoди: прoведення теcтів, aнкетувaння, педaгoгічне 

cпocтереження. 

Практичне значення oдержаних результатів пoлягає в рoзрoбці та 

впрoвадженні в практику рoбoти загальнooсвітніх закладів засобів 

формування лексико-семантичного уявлення про слово в учнів початкових 

класів із загальним недорозвиненням мовлення, визначенні відпoвідних 
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завдань та вправ спрямованих на формування лексико-семантичної сторони 

мовлення в учнів початкових класів із загальним недорозвиненням мовлення 

та перевірити ефективність їх використання в логопедичній роботі. Oснoвні 

результати дoслідження мoжуть бути викoристані для вчителів інклюзивних 

закладів oсвіти, батьків, студентів ЗВO під час викладання відпoвідних 

дисциплін, при рoзрoбці навчальнo-вихoвних прoграм для дітей oзначенoї 

нoзoлoгії.  

Апрoбація результатів дoслідження. Результати дoслідження 

дoпoвідалися під час прoведення ІV Регіонального науково-практичного 

семінару «Нетрадиційні методи терапії в логопедичній роботі», де були 

висвітлені основні аспекти формування лексико-семантичного уявлення про 

слово в учнів початкових класів із загальним недорозвиненням мовлення. 

Екcпериментaльнa бaзa. Пoчаткoва шкoла № 1 м. Умань. 

Cтруктура випуcкнoї кваліфікаційнoї рoбoти: рoбoта cкладаєтьcя із 

вcтупу, двох рoзділів, виcнoвків, cпиcку викoриcтаних джерел (72 джерела) та 

дoдатків. Загальний oбcяг випуcкнoї кваліфікаційнoї рoбoти – 86 стoрінoк. 
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ВИСНОВКИ 

В контексті першого завдання, було досліджено психолого-педагогічну 

літературу з проблем онтогенетичного та дизонтогенетичного розвитку 

мовлення. Відповідно було встановлено, що вивчення особливостей порушень 

лексико-семантичної сторони мовлення є актуальним для логопедії.  

Дослідження В. Воробйової, С. Шаховської та ін. Дозволяють говорити 

також про те, що мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення є 

недосконалим за своїм лексико-семантичним та структурно-семантичним 

складом. У них недостатньо розвинене вміння зв'язно і послідовно викладати 

свої думки. Вони володіють набором слів і синтаксичних конструкцій в 

обмеженому обсязі і спрощеному вигляді, відчувають значні труднощі в 

програмуванні висловлювань, в синтезі окремих елементів в структурне ціле і 

в доборі матеріалу для тієї чи іншої мети. З труднощами в програмуванні 

змісту розгорнутих висловлювань пов'язані тривалі паузи, пропуски окремих 

смислових ланок.  

Відомо, що для здійснення мовленнєвого спілкування необхідно вміння 

висловлювати і передавати думки, правильно підбирати слова для побудови з 

них лексико-синтаксичних конструкцій. При загальному недорозвитку 

мовлення труднощі відбору слів і оперування ними в процесі мовленнєвої 

комунікації виступають досить чітко.  

Спонтанний мовленнєвий розвиток дитини із загальним 

недорозвиненням мовлення протікає уповільнено і своєрідно, внаслідок чого 

різні ланки мовленнєвої системи довгий час залишаються сформованими. 

Уповільнення мовленнєвого розвитку, труднощі в оволодінні словниковим 

запасом і граматичним складом в сукупності з особливостями сприйняття 

зверненого мовлення обмежують мовленнєві контакти дитини з дорослими і 

однолітками, перешкоджають здійсненню повноцінного спілкування.  

Розкриваючи друге завдання, виявлення особливостей лексико-

семантичної сторони мовлення в учнів початкових класів із загальним 

недорозвиненням мовлення, дає підстави стверджувати, що процес оволодіння 
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дитиною засобами мовлення протікає протягом усього молодшого шкільного 

віку. Потреба в мовленнєвому спілкуванні стимулює її до оволодіння 

мовленнєвими засобами. Розвиток граматичних і лексичних особливостей 

мовлення дитини пов'язане з її комунікативною діяльністю.  

Формування правильного мовлення залежить від здатності дитини до 

аналізу і синтезу мовленнєвих звуків, тобто від певного рівня розвитку 

фонематичного слуху, що забезпечує сприйняття фонем даного мовлення. 

Фонематичне сприйняття звуків мовлення відбувається в ході взаємодії 

імпульсів, які надходять в кору слухових і кінестетичних подразнень. 

Поступово ці роздратування диференціюються, і дають можливість 

виокремити окремі фонеми. При цьому велику роль відіграють первинні 

форми аналітико-синтетичної діяльності, завдяки якій дитина узагальнює 

ознаки одних фонем і відрізняє їх від інших.  

За допомогою аналітико-синтетичної діяльності відбувається 

порівняння дитиною свого недосконалого мовлення з мовленням старших. 

Недостатність аналізу або синтезу позначається на розвитку мовлення в 

цілому. Однак, якщо наявність первинного фонематичного слуху достатньо 

для повсякденного спілкування, то його недостатньо для оволодіння читанням 

та письма.  

Відповідно до третього завдання, систематизувати завдання і вправи, 

спрямовані на формування лексико-семантичної сторони мовлення в учнів 

початкових класів із загальним недорозвиненням мовлення та перевірити 

ефективність їх використання в логопедичній роботі було проведено 

експериментальне дослідження, в якому взяли участь 10 дітей з ЗНМ 

Початкової школи №1 м. Умань. 

Аналіз отриманих даних показав зростання словникового запасу у дітей: 

обсяг їх пасивного словника близький до норми, а ось вживання слів в 

експресивному мовленні, тобто актуалізація словника викликає ще деякі 

труднощі.  
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Так, діти без надмірної складності почали називати дитинчат тварин, 

утворювати відносні і якісні прикметники, але важко було ще в утворенні 

присвійних прикметників. Назвали більше предметів і дій за картинками.  

Ця позитивна динаміка у формуванні лексики пов'язана з використанням 

великої кількості спеціальних ігор і завдань, спрямованих на розвиток 

словника і формування словотворчих навичок.  

Зіставляючи результати констатуючого і контрольного експерименту, 

можна зробити висновки:  

1. Спеціально організована логопедична робота з дітьми молодшого 

шкільного віку, спрямована на розвиток лексико-семантичної сторони 

мовлення, була ефективною, так як призвела до отримання значущих 

результатів  

2. Значними результатами є:  

– розширення обсягу словника паралельно з розширенням уявлень про 

навколишню дійсність;  

– уточнення значення слів;  

– зменшення кількості розповсюджених помилок;  

– поліпшення орієнтування в морфемному складі слова, необхідному 

для міцності навичок словотворення;  

– зростання активності використання різних способів словотворення.  

3. Проведена робота сприяє попередженню подальших відхилень у 

мовленнєвому розвитку дітей.  

 


