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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Належний рівень мовленнєвого розвитку 

дитини, що передбачає рівнозначну сформованість його основних сторін, 

сприяє удосконаленню спеціальних мовних знань, умінь і навичок усного й 

писемного мовлення, збагаченню словникового запасу, якісному оволодінню 

іншими навчальними дисциплінами, розширює знання про навколишнє 

(Л. Варзацька, М. Вашуленко, О. Винокур, М. Львов, Т. Потоцька, 

О. Савченко, Н. Скрипченко, О. Хорошковська та ін.). Суттєві порушення 

балансу такого розвитку за наявності певних особливостей, пов’язаних із 

дефіцитом основних компонентів мовленнєвої функції, обумовлюють 

необхідність створення адекватної стратегії навчання категорії учнів із 

тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) в умовах школи. 

Специфічність прояву загального недорозвитку мовлення (ЗНМ), що є 

результатом різної базової мовленнєвої патології, вимагає організації 

досліджень, що задовольнили би потреби практики з позицій 

диференційованого методичного забезпечення в умовах класного простору 

(О. Винокур, Е. Данілавічютє, В. Ільяна, Т. Махукова, І. Прищепова, 

О. Ревуцька, Є. Соботович, Л. Спірова, В. Тарасун, О. Федорова, 

Н. Чередніченко, М. Шевченко, М. Шеремет, А. Ястребова та ін.). Успішне 

вирішення такої задачі передбачає ретельний аналіз структури дефекту з 

акцентом на найбільш збережених компонентах, що відтак можуть слугувати 

надійною компенсаторною основою. Сучасний арсенал вітчизняних та 

зарубіжних досліджень (О. Лурія, Є. Соботович, В. Тарасун) уже дозволяє 

розглядати семантику як відправний пункт на шляху до формування навичок 

вільної комунікації в дітей зі збереженим інтелектом. Водночас важливо 

враховувати негативний вплив дизонтогенезу фонологічного, лексичного та 

граматичного компонентів на семантичну систему мови (що є 

відповідальною за значення слів) на початкових етапах становлення 

мовлення дитини. 

Виправлення цієї ситуації найефективніше відбувається в період 
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дошкільного навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення, про що 

свідчать сучасні вітчизняні методики подолання мовленнєвих порушень 

(Л. Бартєнєва, Л. Коваль, З. Ленів, В. Литвиненко, Н. Манько, І. Марченко, 

Ю. Рібцун, Н. Савінова, Н. Січкарчук, Т. Скрипник, Є. Соботович, 

В. Тарасун, В. Тищенко, Л. Трофименко, Т. Швалюк та ін.). 

Перехід на рівень початкової освіти автоматично перетворює мовлення 

дитини на інструмент для опанування теоретичних лінгвістичних знань. 

Наявна на цей момент недосконалість зазначених компонентів мовлення стає 

причиною серйозних труднощів опанування предметів мовного циклу 

(Е. Данілавічютє, В. Ільяна, О. Ревуцька, В. Тарасун, Н. Чередніченко, 

М. Шевченко, М. Шеремет та ін.), а логопедична робота, передбачена 

спеціальними заняттями, здебільшого спрямована на подолання 

індивідуальних помилок усного та писемного мовлення, що є, безумовно, 

важливим, але недостатнім чинником формування належного рівня 

готовності до оперування мовленням з метою засвоєння теоретичних 

лінгвістичних знань. 

Емпіричний досвід та результати наукових досліджень мовлення 

молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення підводять до 

необхідності докладного аналізу сучасних систем породження мовлення, що 

дозволяє визначити природне місце кожного з компонентів у процесі 

продукування мовних одиниць та основу, на яку можна спиратися у процесі 

компенсації. На сьогодні популярною у світовій психолінгвістиці є модель 

Левелт, Рьоловс і Майер, яка складається з декількох умовних стадій. Перша 

стадія пов’язана з концептуальною підготовкою і передбачає активацію 

понять, що потенційно підходять; друга – стосується лексичного вибору, 

однак являє собою абстрактну форму слова („лемма”); третя – набуття 

конкретних морфологічних рис (перетворення „лемми” у лексему); наступні 

стадії стосуються опису поскладової структури слова, фонемного складу та 

програмування артикуляцій. Таким чином, перші знаки, що набувають 

мовної модальності, є морфеми – мінімальні носії семантичного 
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навантаження. Окрім того, вони можуть розглядатися як ключова одиниця 

формування лексичних, граматичних та фонетичних компетентностей дітей. 

Той факт, що у процесі шкільного навчання учні отримують 

можливість опановувати теоретичні знання з морфеміки на довільному рівні 

організації діяльності, зокрема в контексті вивчення розділу „Будова слова”, 

з опорою на зорове сприймання (читання, письмо – під час виконання 

спеціальних вправ). У силу своєї семантичної природи морфема впливає на 

інші мовні рівні, а саме, на ті, центральним об’єктом яких виступає слово у 

всіх його можливих мовних проявах (звучання, будова, лексичне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль, особливості стилістичного 

використання та ін.), а також підносить на якісно новий рівень взаємозв’язок 

мовленнєвої та навчальної діяльності (Ф. Березін, Г. Винокур, Б. Головін, 

В. Горпинич, М. Жинкін, І. Ковалик, О. Кубрякова, О.  Соколов, 

І. Соломоновський, О. Текучов, М. Шанський, В. Шереметьєвський та ін.). 

Проблема опанування молодшими школярами з тяжкими порушенями 

мовлення знань про морфемний склад слова, її актуальність, практична 

значущість, зумовили вибір теми дослідження: „Формування знань про 

будову слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення”. 

Мета дослідження полягає в обґрунтовані та експериментальній 

перевірці методики формування знань про будову слова в молодших 

школярів з тяжкими порушеннями мовлення. 

Відповідно до поставленої мети було визначено такі завдання 

дослідження: 

1. Здійснити теоретико-методичний аналіз проблеми формування в 

молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення граматичних знань 

та з’ясувати ступінь її вивчення в спеціальній літературі. 

2. Науково обгрунтувати методику формування граматичних знань 

про будову слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення 

на уроках української мови. 

3. Експериментально перевірити методику формування 
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граматичних знань про будову слова у молодших школярів з тяжкими 

порушеннями мовлення на уроках української мови та довести її 

ефективність. 

Об’єкт дослідження – навчання мови молодших школярів з тяжкими 

порушеннями мовлення, акцентовано спрямований на засвоєння морфемного 

складу слова. 

Предмет дослідження – зміст методики формування в молодших 

школярів із ТПМ граматичних знань. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, порівняння і узагальнення 

психолого-педагогічної і наукової літератури; емпіричні: вивчення науково-

методичної літератури, цілеспрямовані спостереження, діагностичні 

завдання, педагогічний експеримент. 

Практична значущість результатів дослідження визначається тим, що 

перевірена у ході експериментального дослідження методика може бути 

використана для формування в молодших школярів із ТПМ граматичних 

знань. 

Експериментальна база. Дослідно-експериментальна робота 

проводилася на базі Дошкільного закладу освіти №12 м. Умань". 

Апробація дослідження. Основні результати дослідження були 

обговорені на засіданні кафедри спеціальної та інклюзивної освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (82 

найменування). Загальний обсяг наукової роботи – 102 сторінки. Основний 

зміст роботи викладено на 84 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до першого завдвння було здійснено аналіз психолого-

педагогічних, лінгвістичних, психолінгвістичних літературних джерел, 

програмно-методичного забезпечення навчання молодших школярів із ТПМ 

української мови свідчить про певну фрагментарність та обмеженість 

досліджень щодо особливостей вивчення української мови як предмета з 

урахуванням специфіки прояву мовленнєвих порушень. Ці факти вимагають 

розробки спеціального навчально-методичного інструментарію, 

спрямованого на засвоєння учнями морфологічних одиниць мови та 

оперування ними на довільному й мимовільному рівнях, розвиток мовлення 

школярів з опорою на знання про морфемний склад слова на уроках 

української мови.  

Відповідно до другого завдання було науково обгрунтовано методику 

формування граматичних знань про будову слова у молодших школярів з 

тяжкими порушеннями мовлення на основі виявлених специфічних 

особливостей оволодіння морфемними знаннями,  що свідчать про такі 

порушення: недоліки аналітичних морфемних операцій, пов’язаних із 

виділенням морфем (кореня, префікса, суфікса, закінчення); недостатню 

сформованість операції диференціації спільнокореневих слів та слів з 

омонімічними коренями і синонімами; недостатнє володіння засобами 

суфіксального та префіксального словотвору; недоліки засвоєння та 

розуміння семантики словотворчих афіксів; труднощі диференціації істотних 

ознак морфемних понять, порівняння та віднесення конкретної морфеми із її 

головними ознаками; недоліки контролю та самоконтролю на лексико-

семантичному, граматичному рівнях. 

Відповідно до третього завдання при експериментальній перевірці було 

виявлено, що експериментальне навчання формування в учнів 2 – 4-х класів з 

тяжкими порушеннями знань про будову слова позитивно позначається на 

рівні сформованості умінь виділяти й позначати морфологічні елементи 
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слова, добирати спільнокореневі слова до заданого слова, диференціювати 

спільнокореневі слова й форми одного й того самого слова, слова з 

омонімічними коренями і синонімами, утворювати слова з однаковими та 

різними афіксами. 

Результативність корекційного впливу забезпечено врахуванням 

виявлених механізмів помилок, спрямуванням основних напрямів навчання 

на формування розумових операцій з морфемами на основі збережених 

аналізаторів та їх функціонування в різних комбінаторних умовах.  

 


