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ВСТУП 

 

На сучасному етапі зі зміною пріоритетів у сфері освіти, активно 

впроваджується в життя рідна мова, що вимагає не тільки формування мовних 

умінь та навичок, а й визнає стратегію завдання виховання мовленнєвої 

особистості, перед якою стоять завдання навчитися комплексно застосовувати 

мовні і немовні засоби з метою комунікації: уміння спілкуватися в конкретних 

соціально-побутових ситуаціях, орієнтуватися в ситуації спілкування, 

проявляти ініціативність спілкування, стриманість у спілкуванні; культуру 

мовленнєвої комунікації. Володіння даними уміннями передбачає 

сформованість комунікативної компетентності. 

Пріоритетні тенденції реформування вітчизняної системи спеціальної 

освіти зумовлюють пошуки ефективних шляхів включення дітей із 

порушеннями психофізичного розвитку в освітнє середовище, їхню 

соціалізацію, провідні механізми яких забезпечує комунікативна діяльність. 

Розвиток комунікативної компетентності дітей дошкільного віку є 

однією із стрижневих проблем дошкільної лінгводидактики. Її актуальність 

зумовлюється пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку 

освіти України у XXI столітті, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Комплексними заходами щодо всебічного розвитку і 

функціонування української мови», спрямованими на модернізацію 

дошкільної освіти, оновлення змісту, вдосконалення форм, методів і 

технології навчання дітей рідної мови, розвитку культури мовлення. 

Провідні науковці в галузі дошкільної освіти зазначають, що 

комунікативна компетентність є однією з провідних базисних характеристик 

особистості, що формується на етапі дошкільного дитинства. Саме тому вчені 

приділяють значну увагу розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 

Своєчасний і якісний розвиток комунікативної компетентності – важлива 

умова повноцінного мовленнєвого розвитку випускника закладу дошкільної 

освіти. 

У дослідженнях мовленнєвих порушень проблема розвитку 



4 
 

комунікативної діяльності розглядалась дотично в контексті мовленнєвої 

діяльності С. Ю. Конопляста, Р. Є. Левіна, Н. В. Манько, О. Г. Приходько, 

Є. Ф. Соботович, В. В. Тарасун, Т. Б. Філічева, Г. В. Чиркіна, 

С. М. Шаховська, М. К. Шеремет. 

Попри значну кількість праць, присвячених вивченню окремих 

компонентів соціальної взаємодії дітей дошкільного віку з мовленнєвими 

порушеннями, характеристика їхньої комунікативної діяльності залишається 

фрагментарною і суперечливою, що зумовлює необхідність системного її 

вивчення і подальшого розроблення засад поетапного формування. 

Актуальність зазначеної проблеми, її недостатнє вивчення зумовили 

вибір теми кваліфікаційної роботи: «Формування комунікативної 

діяльності дошкільників з системними порушеннями мовлення». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

апробувати корекційну методику формування комунікативної діяльності 

дошкільників з системними порушеннями мовлення. 

Відповідно до поставленої мети визначені такі завдання дослідження: 

1. На основі теоретичного аналізу наукових джерел уточнити 

сутність ключових понять «спілкування», «комунікація», «комунікативна 

діяльність». 

2. Дослідити актуальний рівень розвитку комунікативної діяльності 

дошкільників із системними порушеннями мовлення. 

3. Виокремити типи комунікативної діяльності дітей дошкільного 

віку із системними порушеннями мовлення. 

4. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

корекційну методику формування комунікативної діяльності дошкільників із 

системними порушеннями мовлення. 

Об’єкт дослідження – комунікативна діяльність дітей дошкільного віку 

із системними порушеннями мовлення. 

Предмет дослідження – корекційна методика формування 

комунікативної діяльності дошкільників з системними порушеннями 
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мовлення. 

Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань використано 

такі методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння та 

узагальнення джерел з проблеми дослідження; емпіричні – спостереження, 

бесіди, тести; експеримент констатувального та формувального характеру. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу здійснено на базі закладів дошкільної освіти № 21 «Малятко» м. Біла 

Церква, № 54 «Чебурашка», комунального спеціального № 12. 

Теоретичне значення: класифіковано теоретичні підходи до корекції 

комунікативної діяльності дітей дошкільного віку з системними порушеннями 

мовлення; створено діагностичний інструментарій та методику, спрямовану на 

визначення сучасного стану сформованості комунікативної діяльності 

дошкільників з системними порушеннями мовлення. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена 

корекційна методика формування комунікативної діяльності дошкільників із з 

системними порушеннями мовлення може використовуватись практичними 

психологами психологічної служби спеціальних освітніх закладів та у 

психологічному супроводі цих дітей. 

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 (2020-2021 рр.). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (102 позиції), додатків. Повний обсяг 

роботи становить 97 сторінок, з них основного тексту – 83 сторінки. Робота 

містить 8 таблиць. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі аналізу теоретичних джерел було уточнено зміст базових 

понять дослідження: «спілкування», «комунікація», «комунікативна 

діяльність». 

Поняття «спілкування» трактується як окрема специфічна діяльність, 

яка виконує по відношенню до інших видів людської діяльності функцію 

способу їх реалізації. Поняття «комунікація» розглядається як соціально 

зумовлений процес передачі та сприйняття інформації, що здійснюється через 

різні канали за допомогою вербальних і невербальних комунікативних засобів. 

Підсумовуючи різні наукові підходи, уточнено сутність «комунікативної 

діяльності» як структурно організованої, самостійної діяльності, яка 

передбачає послідовну реалізацію комунікативних актів в умовах взаємодії з 

навколишніми, визначається особистісним впливом її суб’єктів, нормами, за 

якими організовується комунікативна взаємодія, ситуацією та середовищем.  

Виділено структурні компоненти цієї діяльності: предмет спілкування, 

комунікативну потребу і мотиви, дії (комунікативні вміння), завдання, 

продукти спілкування, його функції, засоби і результат. Тотожним 

комунікативній діяльності визначено поняття «діяльність спілкування». 

З’ясовано, що результативність комунікативної діяльності забезпечується 

взаємодією всіх її структурних компонентів із особистісним впливом її 

суб’єктів та ефективною реалізацією комунікативних дій умінь та засобів. 

Досліджено актуальний рівень розвитку комунікативної діяльності 

дошкільників із системними порушеннями мовлення. За результатами аналізу 

й узагальнення теоретичних джерел уточнено структурну організацію 

досліджуваної діяльності, яка охоплює мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

діяльнісний та підсумково-оцінювальний компоненти. З’ясовано, що в 

структурі психічного дизонтогенезу осіб із системними порушеннями 

мовлення, яким притаманний недорозвиток усієї мовленнєвої системи, 

недостатність мотиваційного компонента комунікативної діяльності, 

комунікативна пасивність це специфічні закономірності їхнього розвитку. 
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З’ясовано рівень розвитку показників комунікативної діяльності дітей 

дошкільного віку з системними порушеннями мовлення: структурного, 

діяльнісного, особистісного. Виявлено недостатню сформованість 

перцептивних, інтерактивних, інформаційно-комунікативних вмінь у дітей 

дошкільного віку із СПМ. Констатовано дещо вищі рівні сформованості 

перцептивних і нижчі інтерактивних комунікативних вмінь. Виявлений стан 

комунікативних вмінь є недостатнім для ефективної взаємодії з навколишніми 

і свідчить про дефіцитарність всіх засобів спілкування. 

Виокремлено типи комунікативної діяльності дітей дошкільного віку із 

системними порушеннями мовлення. Провідними у цих дітей виявлені 

пасивно-стереотипний та операційно-дефіцитарний типи, які загалом 

властиві 65,5 % досліджуваних. Обидва типи характеризуються значними 

комунікативними труднощами, зумовленими недостатнім станом 

сформованості комунікативних вмінь та комунікативних рис особистості, 

структури діяльності спілкування. Третім, за поширеністю є експресивно-

прогностичний тип комунікативної діяльності, який найбільше відповідає 

віковим нормативам. Структурно-дефіцитарний тип комунікативної 

діяльності є властивим для 8,1 % дітей із системними порушеннями 

мовлення. Такі дані засвідчують поширеність у дошкільників із системними 

порушеннями мовлення переважно дефіцитарних типів комунікативної 

діяльності з різним ступенем вираженості комунікативних труднощів. 

Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено корекційну 

методику формування комунікативної діяльності дошкільників із системними 

порушеннями мовлення, яка передбачала прямий корекційно-розвивальний 

вплив на зазначену діяльність дітей. Підґрунтя змісту цієї методики склали 

теоретичні положення про умови соціально-комунікативного розвитку дитини 

дошкільного віку, які полягають у достатньому досвіді її взаємодії з 

дорослими й однолітками, у створенні комфортного комунікативного 

середовища з домінуванням діалогічного спілкування та субʼєкт-

субʼєктної взаємодії. Виявлені емпірично звʼязки і вплив між компонентами 
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комунікативної діяльності та комунікативним арсеналом особистості було 

визначено опорними в методиці формування досліджуваної діяльності. 

Послідовна реалізація етапів методики дозволила здійснити вплив на 

базові складники комунікативної діяльності дітей із системними порушеннями 

мовлення: її структурну організацію, комунікативні вміння й засоби і 

потенціал особистості. Прямий корекційний вплив на комунікативну 

діяльність дітей здійснювався засобами групового комунікативного тренінгу, 

на заняттях, у вільній діяльності дітей, під час режимних моментів із 

використанням ігрового методу, продуктивної діяльності. 

У результаті корекційно-розвивальної роботи з формування 

комунікативної діяльності у більшості дітей експериментальної групи 

відбулися якісні зміни у розвитку всіх її компонентів, а саме: гармонізація 

показників структурної організації досліджуваної діяльності (розширення 

кола комунікативних мотивів зі збільшенням частки позаситуативних, 

особистісних; зростання стійкості й показників планування й прогнозування; 

ініціативності та комунікативної активності дітей; кількості звернень до 

дорослих та одноліток); усунення комунікативних труднощів операційного й 

меншою мірою рефлексивного й базового рівнів. 

Такі дані підтвердили ефективність методики корекційно-розвивального 

впливу на комунікативну діяльність дошкільників з системними порушеннями 

мовлення. 


