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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження визначається вимогами вдосконалення 

національної системи дошкільної освіти на сучасному етапі, який передбачає 

високий рівень мовленнєвого розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами, формування особистості в контексті національного мовленнєвого 

середовища. 

„Оволодіння рідною мовою як засобом пізнання і способом специфічно 

людського спілкування є найбільш вагомим досягненням дошкільного 

дитинства” [13, с.4]. Саме дошкільний вік є найбільш сприятливим для 

опанування рідною мовою. 

Важливим завданням в цьому аспекті є формування граматичної 

правильності мовлення дошкільників з особливими освітніми потребами: 

ознайомлення з граматичними формами рідної мови, засвоєння правильної 

словозміни слів та основних способів словотворення, удосконалення 

синтаксичної сторони мовлення – використання різних типів речення зі 

сполучниками та сполучними словами, речень з однорідними членами, 

прямою мовою тощо.  

У традиційній граматиці поряд із повнозначними або самостійними 

частинами мови виділяється клас неповнозначних (службових) частин або 

службових слів, до яких зараховуються здебільшого прийменники, 

сполучники і частки. Прийменники та сполучники виконують синтаксичні 

функції, тобто поєднують між собою слова та речення, частки ж надають 

додаткового семантичного відтінку певному слову або реченню загалом. 

Проблема формування граматичної правильності мовлення дітей 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами є досить складною і 

багатоаспектною. Її досліджували лінгвісти, методисти, педагоги (А.Г. 

Арушанова, А.М. Богуш, О.М. Гвоздєв, Л.О.Калмикова, Г.М. Леміна, Г.І. 

Ніколайчук, Л.О. Пеньєвська, О.І. Соловйова, Ф.О. Сохін). Вивченню 

психологічних закономірностей формування граматичної правильності мови 
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присвячена низка досліджень (П.П. Блонський, Л.С. Виготський, А.В. 

Захарова, І.М. Колобкова, О.О. Леонтьєв, О.Р. Лурія, Д.Ф. Ніколенко, М.І. 

Попова, С.Л. Рубінштейн, Ф.О. Шохін, Д.Б. Ельконін). Ученими були 

виявлені механізми оволодіння дітьми граматичним ладом, розвиток 

граматичних форм шляхом з’ясування реальних відносин, що лежать в основі 

їх абстрагування, перенесення узагальнених граматичних відносин у нові 

умови. 

Подальші педагогічні дослідження (Н.А. Федеравичене, Н.Ф. 

Виноградова, М.С. Лаврик, Г.І. Ніколайчук) дозволили з’ясувати педагогічні 

умови формування механізму граматичного структурування в сфері 

синтаксису і словотворення, знайти спільне і відмінне в сфері засвоєння 

граматики дошкільниками і водночас спонукали подальше вивчення цієї 

проблеми. Зокрема, досліджувалося дітьми дошкільного віку мовного 

матеріалу (Д.М. Богоявленський, С.М. Карпова, О.Р. Лурія, М.І. Попова, Ф.О. 

Сохін та ін.), місце і роль „чуття мови” в процесі засвоєння граматики    (Л.І. 

Божович, Н.Г. Морозова, Л.С. Славіна, Л.П. Федоренко, К.І Чуковський), 

практичне застосування граматики дітьми (Г.О. Люблінська, Л.К. Назарова, 

О.М. Шахнарович та ін.). 

Актуальність проблеми формування граматично правильного мовлення 

дошкільників та недостатня розробленість питання засвоєння дітьми з 

особливими освітніми потребами службових частин мови зумовила вибір 

теми магістерського дослідження: „Особливості засвоєння дошкільниками з 

особливими освітніми потребами службових частин мови”. 

Об’єкт дослідження – мовленнєва діяльність дошкільників з 

особливими освітніми потребами. 

Предмет дослідження – процес засвоєння службових слів дітьми 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

апробувати методику активізації вживання службових слів у мовленні 

дошкільників з особливими освітніми потребами. 
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Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості вживання дітьми дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами службових слів. 

2. Розкрити критерії засвоєння дітьми з особливими освітніми потребами 

службових слів. 

3. Виявити рівні засвоєння дітьми з особливими освітніми потребами 

службових частин мови.  

4. Апробувати методику активізації засвоєння дошкільниками з особливими 

освітніми потребами службових слів. 

Методи дослідження – вивчення й аналіз теоретичних джерел, 

літератури з проблеми дослідження; спостереження за мовленнєвою 

діяльністю дітей на заняттях; аналіз навчальної документації; педагогічний 

експеримент (констатуючий, формуючий, контрольний); кількісний та 

якісний аналіз експериментальних даних.  

Теоретичне значення полягає в розкритті та обгрунтуванні критеріїв 

засвоєння дітьми з особливими освітніми потребами службових слів. 

Доведено, що ефективність активізації вживання дітьми службових слів 

значно підвищиться, якщо забезпечити: цілеспрямоване керівництво 

процесом формування граматичної правильності мовлення у дітей; емоційну 

насиченість дидактичних мовних впливів; принцип частості вживання в 

мовленні службових слів; послідовне тлумачення граматичних конструкцій зі 

сполучниками, прийменниками чи частками та їх розуміння дітьми; 

максимальну мовленнєву активність дітей; розвивальний потенціал 

мовленнєвого середовища щодо службових слів. 

Практичне значення дослідження полягає в експериментальній 

апробації методики активізації засвоєння дошкільниками з особливими 

освітніми потребами службових слів. 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (61). Загальний обсяг 

роботи 99 сторінок.  
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ВИСНОВКИ 

 

Одним з чинників загального поняття „культура мовлення” виступає 

граматична правильність мовлення, фундамент якого закладається в 

ранньому дитинстві в процесі засвоєння малюком граматичної будови рідної 

мови. Аналіз педагогічної практики, чинних програм виховання та навчання 

в дошкільних закладах засвідчив, що формуванню граматично правильного 

мовлення, зокрема, засвоєнню службових частин мови дітьми дошкільного 

віку приділяється недостатня увага, що негативно позначається на культурі 

мовленнєвого спілкування дітей з особливими освітніми потребами. 

У констатуючому експерименті нами були виявлені такі типові 

граматичні помилки у вживанні службових частин мови дітьми старшого 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами: 

- неточне вживання сполучників, які становлять групу рідковживаних, 

як-от: „ледве”, „оскільки”; 

- використання в мовленні різних типів речень, але з неправильним 

порядком слів; 

- обмежена кількість ужитих сполучників та сполучних слів у 

складносурядних реченнях; 

- не завжди розрізняються значення місця і напрямку вжитих 

прийменників; семантичні заміни просторових прийменників „через” – 

„крізь”; 

- заміни прийменників „протягом”, „упродовж” сполученнями слів 

„цілий день”, „увесь день”; 

- обмеженість вживання похідних часток; 

- ігнорування мовленнєвого спілкування в ситуаціях використання 

екстралінгвістичних засобів; 

- відсутність семантичної заміни частки „так” на частки „авжеж”, 

„егеж”, „атож”, „аякже”. 
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Причинами типових граматичних помилок у вживанні службових 

частин мови дітьми старшого дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами можуть бути: семантична багатоплановість і неоднорідність 

службових частин мови, яка не завжди зрозуміла дітям; не розробленість 

стрункої методичної системи збагачення мовлення дітей сполучниками, 

прийменниками і частками; збіднілість мовлення оточуючих дорослих. 

Одержані експериментальні дані також дозволили уточнити завдання 

наступного етапу дослідження, а саме: вивчити залежність рівня засвоєння 

службових частин мови в мовленні старших дошкільників з особливими 

освітніми потребами від організації педагогічного процесу, зокрема, 

спеціально організованих занять, до складу яких входили мовленнєві вправи 

ігрового змісту; визначити вплив різних ігрових методів та прийомів на 

активізацію вживання службових частин мови в мовленні дітей. 

Запропонована нами методика комплексної роботи зі службовими 

частинами мови виступила лише стрижнем експериментальної методики 

навчання, яка носила динамічний характер, що дозволяло нам своєчасно 

коригувати процес навчання, вносити відповідні зміни, доповнювати її 

новими засобами, формами чи окремими методами навчання. Так, поступово 

складалася певна експериментальна система активізації службових частин 

мови в мовленні старших дошкільників з особливими освітніми потребами. 

Методика відображала кінцеву мету навчання – активізацію в мовленні 

дітей службових частин мови і охоплювала зміст і засоби навчання, систему 

методів та прийомів реалізації поставленої мети. Означена методика 

обіймала три взаємопов’язані щаблі: інформаційно-освітній, діяльнісний і 

комунікативний. Перший щабель передбачав ознайомлення дітей з казками, 

які містили в собі сполучники, прийменники, частки. Так, дітей з особливими 

освітніми потребами вчили розуміти зміст казок, оповідань, характеризувати 

героїв; формували уявлення про смислове значення тієї чи іншої службової 

частини мови; уявлення про службові частини як окремі слова (вводилося 

поняття – слово-„помічник”) у схемі речення. 
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Другий щабель (діяльнісний) передбачав активну мовленнєву 

діяльність дітей. Так, ігрова діяльність за змістом казки була спрямована на 

можливість проведення ігор-пантомім, ігор-жартів, ігор-драматизацій та ігор 

проблемно-пошукового характеру, ігор-подорожів до казкового світу. Третій 

щабель дидактичної моделі (комунікативний) передбачав стимульоване та 

нестимульоване спілкування дітей. На цьому етапі роботи ми 

використовували поняття: слово-предмет, слово-дія, слово-ознака, слово-

„помічник” для наступної інтеріоризації засвоєння дій за допомогою 

символів-прямокутників.  

У ході дослідження було виявлено, що засвоєння дітьми з особливими 

освітніми потребами службових частин мови проходить певні послідовні 

етапи, як-от: 

- збагачення та уточнення знань дітей з особливими освітніми 

потребами про службові частини мови та функції, які вони виконують в 

мовленні; 

- активізація мовлення дітей з особливими освітніми потребами 

сполучниками, прийменниками і частками на спеціальних заняттях; 

- формування узагальненого поняття слово-„помічник”, усвідомлення 

дітьми з особливими освітніми потребами місця і ролі службових частин 

мови в реченні; 

- реалізація та закріплення набутих граматичних знань, умінь і навичок 

у нестимульованому мовленні. 

Оптимальними в активізації мовлення дітей з особливими освітніми 

потребами службовими частинами мови виявилися такі педагогічні умови, 

що сприяють ефективному засвоєнню службових частин мови дітьми 

старшого дошкільного віку, як-от: комунікативно-ситуативний характер 

навчання; емоційна насиченість занять казками та ігровими ситуаціями; 

комплексний підхід до активізації вживання службових частин мови; 

доцільне поєднання стимульованого та нестимульованого мовлення в 

засвоєнні сполучників, прийменників і часток; розвивальний потенціал 
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мовленнєвого середовища щодо службових частин мови; усвідомлення 

дітьми граматичних зв’язків, які передаються службовими частинами мови; 

цілеспрямоване керівництво формуванням у дітей з особливими освітніми 

потребами дій наочного моделювання відносин між повнозначними та 

службовими частинами мови. 

У ході дослідження були виявлені деякі закономірності: 

- темпи засвоєння службових частин мови (їхня кількісна та якісна 

характеристики) залежать від рівня розуміння дітьми тих функцій, які 

виконують сполучники, прийменники і частки в мовленні; 

- мовленнєва активність та граматична правильність мовлення залежать 

від знання і розуміння граматичних зв’язків, які утворюють службові частини 

мови в реченнях; 

- темпи формування граматичних навичок залежать від послідовного 

введення в мовлення дітей службових частин мови відповідно до частісного 

принципу вживання сполучників, прийменників, часток і принципів 

розуміння граматичних мовних значень та розвитку „чуття мови”. 


