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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Стратегія підвищення якості спеціальної 

освіти, реалізація її компетентнісної парадигми, динамічний поступ 

інформаційного суспільства актуалізують проблему модернізації освітнього 

середовища із застосуванням мультимедійних засобів, що спрямовані на 

розвиток мовленнєвої компетентності дітей молодшого шкільного віку, які 

володіють системою знань і творчими здібностями. Закони України «Про 

освіту», Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами (ООП), Державна національна програма 

«Освіта» (Україна ХХІ століття), Концепція початкової освіти, Національна 

доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепція розвитку освіти 

України на період 2015‒2025 років, Концепція «Нова українська школа», 

Загальноєвропейські рекомендації із спеціальної освіти відкривають нові 

перспективи для реалізації особистісного потенціалу кожного учня в 

оволодінні державною мовою. 

Розвиток мовлення учнів початкових класів з ООП є пріоритетним 

принципом навчання, що зумовлює врахування освітніх інновацій і 

типологічних характеристик суб’єктів освітнього процесу. 

У Державному стандарті початкової освіти наголошується на врахуванні 

компетентнісного підходу до навчання на основі ключових компетентностей, 

серед яких «вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння 

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, 

усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовираження, готовність вживати українську мову в різних життєвих 

ситуаціях». У цьому контексті актуальною залишається мета початкової освіти 

– формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка 

володіє вміннями комунікативно доцільно використовувати мовні засоби у 

різних сферах і видах мовленнєвої діяльності. У цьому зв’язку, розвиток 

мовлення учнів початкових класів на уроках навчального предмета «Я 

досліджую світ» набуває особливого значення. 



Проблемі розвитку мовлення присвячено низку наукових праць, які 

відзначаються комплексним підходом та багатоаспектністю досліджень. 

Теоретичні аспекти розвитку мовлення розглядаються у наукових 

доробках В. Бадер, Н. Будій, Л. Варзацької, М. Вашуленка, О. Вишник, 

Л. Волкової, А. Гамзи, С. Дорошенка, С. Дубовик, М. Жинкіна, 

А. Зимульдінової та ін. 

Питанням розвитку зв’язного мовлення молодших школярів присвячені 

праці Л. ВарзацькоїН. Гавриш, Н. Гац , О. Глазової, І. Головко, Т. Губанової, 

С. Дубовик, А. Зимульдінової. 

Поняття розвитку мовлення характеризується визначеними 

положеннями, однак, воно вимагає постійного врахування освітніх інновацій 

та важливих сучасних суспільних тенденцій. 

На сьогодні інформатизація освіти є однією із пріоритетних тенденцій, 

важливим напрямом якої є розроблення й упровадження мультимедійних 

засобів навчання. Одним із основних завдань Концепції державної цільової 

програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є 

створення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання ‒ навчально-

методичних, інформаційно-комунікаційних електронних, технічних. 

Розробки загальних теорій використання мультимедійних засобів (МЗ) в 

освіті представлено у науково-педагогічних дослідженнях В. Агеєва, 

В. Безпалько, В. Бикова, А. Васюри, Б. Гершунского, А. Єршовова, 

П. Жданович, К. Кастро, Г. Кєдровича, Г. Клейман, К. Колін, А. Осин, Р. Осип, 

П. Піндер, Н. Роберт, С. Свириденко, Р. Селезньова, Т. Сергеєва. 

Питання інформаційних технологій як засобу навчання й інструменту 

мультимедійних педагогічних програмних засобів розглядали В. Андрієвська, 

Є. Бондарчук, Н. Дементієвська, В. Лапінський, А. Пилипчук, М. Шишкіна , 

О. Овчарук, О. Пінчук, О. Смолянінова, В.  Стародубцев, О. Таргоній, Т. 

Чабанюк, Б. Хантер, О  Чайковська, О. Чупріна. 

Розробленню методичних основ проєктування, створення й 



використання мультимедійних навчальних програм та мультимедійних 

навчальних комплексів присвячені наукові доробки В. Андрієвської, 

Г. Аствацатурова, М. Бухаркіна, І. Вєтрова, О. Данилова, О. Пушкаря, 

М.  Клемешова, В. Підгорної, О. Пінчук, А. Старкова, В. Таргонської, 

С. Трапезникова. 

Психолого-педагогічні та технічні аспекти застосування 

мультимедійних методів (ММ) у сучасній початковій школі досліджували 

В. Андрієвська, Л. Варзацька, Ю. Єгорова, К. Климова, І.  Косенко, О. Кучай, 

О. Таргоній, С. Хомич, О. Чупріна. 

Використання комп’ютера на уроках у початковій школі в умовах 

інклюзивного навчання розглядали окремі вчені, зокрема, К. Климова, 

В. Подкоритов та О. Чупріна. 

Питання використання засобів мультимедіа при вивченні природничих 

дисциплін досліджено недостатньо. У цьому зв’язку дослідження обраної 

проблеми, на нашу думку, є своєчасним з огляду на об’єктивну необхідність у 

розв’язанні суперечностей між: традиційним уявленням про способи розвитку 

мовлення і запитами сучасного суспільства, які можна задовольнити шляхом 

оптимального поєднання ресурсів традиційної методики та мультимедійних 

засобів в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти в умовах 

інклюзії; необхідністю вдосконалення мовленнєвого розвитку учнів 

початкових класів відповідно до соціального замовлення та недостатнім 

рівнем його сформованості; наявністю потужного освітнього потенціалу 

інформаційних ресурсів, напрацьованої теоретичної бази з проблеми 

застосування мультимедійних технологій в освіті та відсутністю теоретичних 

засад розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням засобів 

мультимедіа у практиці навчання інклюзивних класів; вимогами до 

інформаційної культури сучасного вчителя і реальним рівнем комп’ютерної 

грамотності учителів початкових класів. 

Вивчення й узагальнення теоретичних напрацювань із спеціальної 

психології, педагогіки, лінгвістики у контексті розв’язання визначених 



суперечностей зумовили необхідність теоретичного та експериментального 

дослідження проблеми розвитку мовлення учнів молодшого шкільного віку із 

застосуванням мультимедійних засобів на уроках навчального предмета «Я 

досліджую світ» в умовах інклюзивного навчання. 

Актуальність даного питання зумовили вибір теми нашого наукового 

дослідження «Методика розвитку мовлення молодших школярів на уроках 

навчального предмета «Я досліджую світ» мультимедійними методами». 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

розробленні методики розвитку мовлення учнів молодшого шкільного віку із 

застосуванням мультимедійних засобів на уроках навчального предмета «Я 

досліджую світ». 

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання 

дослідження:  

1. Охарактеризувати змістову характеристику поняття «розвиток 

мовлення молодших школярів із застосуванням мультимедійних засобів». 

2. Узагальнити вітчизняний та зарубіжний досвід застосування 

мультимедійних технологій у початковій школі. 

3. Вивчити стан розвитку мовлення учнів початкових класів за 

розробленими критеріями та рівнями. 

4. Розробити й експериментально перевірити ефективність методики 

розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку із застосуванням 

мультимедійних засобів на уроках «Я досліджую світ» у початкових класах. 

Об’єкт дослідження – процес розвитку мовлення учнів початкових 

класів. 

Предмет дослідження – методи та засоби розвитку мовлення дітей 

молодшого шкільного віку на уроках «Я досліджую світ». 

Методи дослідження: теоретичні (вивчення й аналіз методичної та 

психолого-педагогічної літератури з метою визначення теоретико-методичних 

засад дослідження); емпіричні (спостереження за освітнім процесом на уроках 

у початкових класах для отримання первинної інформації; бесіди, тестові 



методики для визначення рівнів розвитку мовлення учнів, анкетування для 

визначення готовності вчителів до застосування мультимедійних методів у 

навчальному процесі); статистичні: кількісний та якісний аналіз 

експериментальних даних, порівняльна характеристика результатів 

експерименту для перевірки ефективності розробленої методики розвитку 

мовлення учнів молодшого шкільного віку. 

Експериментальна база. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Потоківської 

гімназії № 33 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області. 

Теоретичне значення дослідження полягає у систематизації та 

узагальненні даних щодо використання мультимедійних технологій у 

початковій школі в умовах інклюзивного навчання. 

Практичне значення дослідження полягає у використанні матеріалів 

дослідження в освітньому процесі закладів загальної середньої та спеціальної 

освіти. Сформульовані в роботі висновки можуть бути використані для 

вдосконалення змісту програм, підручників, посібників з навчального 

предмета «Я досліджую світ», розроблення навчально-методичних комплексів 

з методики викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у закладах 

вищої освіти, під час проведення тренінгів, семінарів та різних видів 

педагогічної практики. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

представлені на ІІІ Всеукраїнській науковій Інтернет-конференції «Сучасні 

інформаційні технології в освіті і науці», 26‒27 березня 2021 року. 

 

 

Публікації автора за темою дослідження. 

1. Синьоока В. О. Використання ІКТ при формуванні комунікативних 

умінь у дітей з особливими освітніми потребами. Сучасні інформаційні 

технології в освіті і науці : Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової Інтернет-



конференції 26‒27 березня 2021 року. URL: https://nauka.udpu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/01/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-9-

1.pdf. С. 23‒25.  

2. Синьоока В. О. Особливості розвитку пізнавальної сфери дітей 

мультимедійними методами. Вісник Освітньо-наукового центру сімейно-

центрованих практик / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; [голов. ред. Черніченко Л. А.]. Умань : Візаві, 2022. С. 80‒83. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг наукової 

роботи – 83 сторінки друкованого тексту. Робота містить дві таблиці та один 

рисунок. 
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ВИСНОВКИ 

Теоретико-експериментальне дослідження проблеми розвитку мовлення 

у дітей молодшого шкільного віку мультимедійними засобами дозволило 

зробити наступні висновки: 

1. Охарактеризована змістова характеристика понять «розвиток 

мовлення» та «мультимедійні засоби». 

Аналіз наукової літератури забезпечив різнобічне вивчення процесу 

розвитку мовлення учнів початкових класів мультимедійними засобами. У 

дослідженні проаналізовано наукові джерела з педагогіки, лінгвістики, 

психології та дидактики, що зумовило визначення та уточнення базових 

понять – «мовлення», «розвиток мовлення», «мовленнєва діяльність», 

«спілкування», «технологія навчання», «мультимедіа», «мультимедійні 

засоби», «мультимедійні технології». 

На основі аналізу психолого-педагогічних джерел встановлено 

психолінгвістичні властивості механізмів мовлення, зв’язок мовлення з 

іншими пізнавальними процесами, особливості розвитку психіки та 

пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку з ООП. 

З’ясовано, що розвиток мовлення учнів початкових класів в умовах 

інклюзії передбачає створення особливих умов реалізації та потребує 

врахування індивідуально-вікових особливостей. 

Здобуті у ході аналізу літературних джерел дані доповнюють наукові 

доробки про особливості використання мультимедійних методів у навчальній 

діяльності дітей молодшого шкільного віку. 

2. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід застосування 

мультимедійних технологій у початковій школі, що свідчить про 

використання інформаційних та комунікаційних технологій як обов’язкових 

складників загальної навчальної програми більшості європейських країн. 

Розглянуто провідні наукові підходи і принципи розвитку мовлення учнів 

початкових класів. Визначено, що мультимедійні технології перебувають на 



різних етапах розвитку. Кожна країна обирає свій спосіб упровадження 

мультимедіа в освітній процес. 

Досліджено шляхи використання мультимедійних засобів в освітньому 

процесі початкової школи. Визначено мультимедійні засоби, які є найбільш 

поширеними й ефективними для розвитку мовлення в умовах інклюзивного 

навчання. 

Встановлено, що комплексне застосування традиційних і 

мультимедійних засобів в освітньому процесі оптимізує його перехід до якісно 

нового рівня та створює умови для успішного досягнення педагогічних цілей 

освітнього процесу. 

3. Вивчений стан розвитку мовлення учнів початкових класів за 

розробленими критеріями та рівнями. 

Аналіз результатів констатувального експерименту засвідчив про 

переважання низького та середнього рівня розвитку зв’язного мовлення у 

молодших школярів, що зумовлено відсутністю комплексного застосування 

мультимедійних методів у навчальному процесі. 

4. Розроблена та експериментально перевірена ефективність методики 

розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку із застосуванням 

мультимедійних засобів на уроках «Я досліджую світ» у початкових класах.  

В основу методики розвитку мовлення учнів других класів на уроках 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» із застосуванням мультимедійних 

засобів покладено систему комплексних завдань із мультимедійною 

підтримкою на основі апаратних (комп’ютер, проєктор, smart-дошка) та 

програмних (мультимедійні презентації, мультимедійні видання) засобів 

(комп’ютерні тренажери, автоматизовані навчальні системи, навчальні 

фільми, мультимедіа-презентації). 

У розробленні експериментальної методики ми керувалися 

загальнодидактичними принципами ‒ наочності, посильності, гуманізації 

активності, систематичності та послідовності, перспективності та наступності. 



Результати контрольних зрізів на контрольному етапі експерименту 

засвідчили активізацію процесу розвитку мовлення учнів під час 

упровадження експериментального навчання і підтвердили ефективність 

запропонованої методики. 

Перспектива подальших наукових досліджень полягає у виділенні 

основних мультимедійних засобів для формування мовленнєвої 

компетентності дітей шкільного віку із порушеннями мовлення. 

  



 

 


