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ВСТУП 

Актуальність дослідження. У світовому освітньому процесі 

визначаються тенденції, які свідчать про значущість проблеми освіти в 

контексті загальної та педагогічної культури. Це зумовлює розробку нових 

підходів до навчання та виховання дітей, що ґрунтуються на ідеях 

природовідповідності та індивідуально-особистісного розвитку. Змінюється 

уявлення про раннє дитинство, що розглядається як найвідповідальніший 

період людського життя. 

Сучасна стратегія розбудови дошкільної освіти в Україні відповідає 

Міжнародній конвенції про права людини та дитини і спрямована на 

реалізацію положень законів України “Про освіту”, “Про загальну середню 

освіту”, “Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті”, 

Державної національної програми „Діти України”. Нові підходи до 

реформування концептуальних, змістовно-структурних та дидактичних засад 

освіти дітей раннього віку реалізовано в чинних державних програмах 

„Малятко”, „Дитина” та ін. 

Сучасний етап розвитку окремих медичних галузей, корекційної 

педагогіки та спеціальної психології характеризується об'єднанням наукових 

пошуків у напрямі поглибленого вивчення загального, психічного і, зокрема, 

мовленнєвого розвитку дітей раннього віку для створення ефективних умов 

для їх усебічного розвитку з урахуванням індивідуальних, вікових та 

психофізіологічних особливостей, а також потенційних можливостей кожної 

дитини. 

Аналіз літературних джерел засвідчує про наявність широкого кола 

клінічних досліджень, присвячених сучасним методам діагностики і 

подолання порушень психомоторного розвитку дітей перших років життя 

(Л.О.Бадалян, О.В.Головченко, Л.Т.Журба, Л.Г.Кирилова, В.Н.Кожевніков, 

Л.С.Персіанінов, Г.М.Савельєв, І.О.Скворцов, Г.Є.Сухарева, Е.І.Ямпольська, 

та ін.). 

Результати досліджень Н.С.Жукової, Р.Є.Лєвіної, О.М.Мастюкової, 
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Є.Ф.Соботович, В.В.Тарасун, Т.Б.Філічевої, М.К.Шеремет та ін., присвячені 

проблемам затримки мовленнєвого розвитку та загальному недорозвиненню 

мовлення в дітей дошкільного віку, свідчать про те, що діти раннього віку із 

порушеннями мовлення зі значними труднощами оволодівають мовленнєвою 

діяльністю у процесі засвоєння рідної мови, відхилення мовленнєвого 

розвитку зазначеної категорії дітей характеризується недорозвитком як 

експресивного, так і імпресивного мовлення. 

Вищезазначене зумовлює актуальність та необхідність розв'язання 

проблеми виявлення і подолання відхилень в мовленнєвому розвитку дітей 

перших років життя, перевірки діагностичних та корекційно-розвивальних 

методик та їх упровадження в систему дошкільної освіти. Цим обумовлено 

вибір теми нашого дослідження «Діагностика та корекція мовленнєвого 

розвитку дітей раннього віку». 

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити методику діагностики та корекції порушень мовленнєвого 

розвитку в процесі формування комунікативних навичок у дітей раннього 

віку. 

Для досягнення мети дослідження було визначено наступні завдання: 

– з'ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в загальній та 

спеціальній лінгводидактичній і психолого-педагогічній літературі; 

– дослідити рівень сформованості мовленнєвих умінь дітей у процесі 

вікового онтогенезу; 

– дослідити зміст методики формування мовленнєвого розвитку дітей 

раннього віку; 

– експериментально перевірити ефективність організації діагностики та 

корекційно-розвиткової роботи з дітьми перших років життя. 

Об'єкт дослідження – процес мовленнєвої діяльності дітей раннього 

віку. 

Предмет дослідження – методика діагностики та корекції порушень 

комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей раннього віку. 
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Методи дослідження: теоретичні (теоретичний аналіз спеціальної, 

психологічної та науково-педагогічної літератури, для розкриття сутності 

складних дефектів розвитку у дітей молодшого шкільного віку з метою 

визначення основних наукових понять); емпіричні (спостереження, збір 

інформації, діагностичні дослідження); педагогічний експеримент з 

констатувальною, формувальною та контрольною частинами, статична 

обробка експерименту. 

Експериментальна база. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Закладу 

дошкільної освіти ясла-садок комбінованого типу № 25 м. Умань. 

Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних 

науково – практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла тичини (2020-2021рр.). 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, який містить 92 найменування. 

Повний обсяг роботи – 79 сторінки друкованого тексту.  
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ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до першого завдвння було з’ясовано ступінь розробки 

досліджуваної проблеми в загальній та спеціальній лінгводидактичній і 

психолого-педагогічній літературі. Науково-теоретичний аналіз психолого-

педагогічної, лінгводидактичної та спеціальної літератури, сучасних підходів 

до виховання і навчання дітей раннього віку засвідчує посилений інтерес 

науковців і практиків до проблеми виявлення і подолання порушень 

мовленнєвого розвитку зазначеної категорії дітей. Дослідження зазначеної 

проблеми здійснюється у декількох напрямах: клінічному – розроблено 

методи діагностики мовленнєвого розвитку дітей з перинатальним 

пошкодженням центральної нервової системи; психологічному – адаптовано 

методики дослідження пам’яті, уваги, мислення, зорово-просторового 

гнозису і праксису, конструктивного праксису в дітей раннього віку з 

порушеннями мовленнєвого розвитку; психолінгвістичному – окреслено 

методи дослідження особливостей формування мовленнєвої діяльності у 

дітей перших років життя; дефектологічному – укладено методики 

дослідження особливостей мовленнєвого розвитку дітей з церебральним 

паралічем, дітей з вадами слуху, дітей з порушенням інтелектуального 

розвитку. У результаті такого аналізу було з’ясовано причини виникнення 

відхилень у розвитку мовленнєвої функції, особливості вияву мовленнєвих 

порушень на ранніх етапах життя дитини, враховано пошуки методів 

діагностики цих станів та шляхів їх корекції, а також відзначено недостатню 

розробленість методичних підходів у вітчизняній корекційній педагогіці та 

лінгводидактиці.  

Відповідно до другого завдання було досліджено рівень сформованості 

мовленнєвих умінь дітей у процесі вікового онтогенезу. Виявлено досить 

низький рівень сформованості мовленнєвих умінь та навичок у більшості 

обстежених дітей перших років життя. Одержані дані свідчать про 

необхідність раннього виявлення порушень формування мовленнєвої функції 



 7 

та організацію відповідного корекційно-розвивального навчання з 

урахуванням індивідуальних, вікових особливостей, стану мовленнєвої 

діяльності та потенційних можливостей дітей раннього віку. 

Відповідно до третього завдання дослідити зміст методики формування 

мовленнєвого розвитку та методи корекційно-розвивального навчання дітей 

раннього віку, було окреслено психофізіологічні та психолого-педагогічні 

передумови формування мовленнєвих умінь та навичок у дітей перших років 

життя. Серед психофізіологічних виділено такі передумови, як: 

інтегративність діяльності головного мозку, що забезпечує повноцінне 

формування мовленнєвої функції; синзетивність у розвитку мовлення; значна 

пластичність дитячого мозку, внаслідок чого підвищуються його 

компенсаторні можливості. Актуальними психолого-педагогічними 

передумовами формування мовленнєвих умінь та навичок визначено активну 

взаємодію дорослого з дитиною, мовленнєво-розвивальне оточення та 

спеціально організоване розвивальне навчання. 

Відповідно до четвертого завдання було експериментально перевірено 

ефективність організації діагностики та корекційно-розвиткової роботи з 

дітьми перших років життя. Аналіз експериментального дослідження 

підтвердив, що після проведення корекційно-розвиткової роботи у дітей 

експериментальної групи значно підвищився рівень їх мовленнєвого 

розвитку порівняно з дітьми контрольної групи. Збільшилася кількість дітей 

експериментальної групи, мовленнєвий розвиток яких на кінець навчального 

року відповідав високому рівню (віковій нормі) – 38 (79% від 48), середній 

рівень мовленнєвого розвитку виявлено у 6 (13% від 48) малюків і низький 

рівень мовленнєвого розвитку наявно у 4 (8%) дітей. У останній групі дітей (з 

низьким рівнем розвитку мовлення), незважаючи на всі корекційно-

розвивальні заходи, була наявна стійка затримка мовленнєвого розвитку, що 

дає підстави прогнозувати системне недорозвинення всіх компонентів 

мовленнєвої системи, для подолання якої недостатньо педагогічних засобів, а 

вкрай необхідне комплексне медико-психолого-педагогічне втручання. У 
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контрольній групі позитивна тенденція не була виражена.  


