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ВСТУП 

Сучасний період характеризується зміною процесів в системі освіти 

Україні, реформуванням спеціальної освіти та впровадженням інклюзивного 

навчання. З одного боку ці зміни викликані інтеграцією України в європейське 

суспільство з забезпеченням цінностей рівних можливостей розвитку, 

індивідуального підходу та створення умов задоволення особливих потреб для 

кожної особистості. З іншого, соціально-економічна криза в Україні 

призводить до згортання традиційних соціальних програм й запровадження 

нових, серед яких особливого значення набуває інклюзивна освіта. 

Впровадження інклюзивної освіти викликано необхідністю вирішення 

важливих питань щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими 

освітніми потребами та обумовлено багатьма факторами. Одним з них є 

включення дітей, зокрема, із затримкою психічного розвитку в загальноосвітні 

заклади, яке здійснюється без забезпечення належної підтримки (належного 

психолого-педагогічного супроводу відповідними фахівцями та наявності 

необхідних навчально-методичних матеріалів і обладнання). Стихійна 

інклюзія є досить поширеним явищем в нашій країні. Взагалі освітній процес, 

орієнтований на типовий розвиток дітей, не задовольняє потреби дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку, що ускладнює засвоєння знань та 

особистісний розвиток, створює умови для формування у них негативного 

ставлення до навчання (В. Синьов, М. Шеремет, Е. Данілавічютє, Л. Руденко). 

У сучасний період впровадження інклюзивної освіти підтримується на 

державному рівні. Внесені зміни до Закону України «Про загальну середню 

освіту», відповідно до яких загальноосвітні навчальні заклади отримали дозвіл 

на створення спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з 

особливими потребами. Затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти 

та визначено «Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах». В той же час впровадження інновацій потребує 

вирішення питань наукового супроводу, втілення сучасної методології, що 



 
 

 
 

базується на необхідності вирішення проблем виховання та розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами, зокрема із ЗПР, комплексно та системно. 

Аналіз наукових джерел, які висвітлюють питання визначення етіології 

та особливостей прояву затримки психічного розвитку, організації допомоги 

дітям із ЗПР свідчить про те, що вже багато зроблено у даному напряму. Так, 

клінічні уявлення щодо затримки психічного розвитку описані у роботах 

Т. Власової, К. Лебединської, В. Лубовського, Т. Марковської, М. Певзнер, 

Т. Сак та інших вітчизняних і зарубіжних вчених. Особливості психічного 

розвитку дітей із ЗПР та питання корекційної допомоги висвітлені у 

дослідженнях У. Ульєнкової, Н. Бастун, В. Назаревич, Є. Соботович, В. 

Тарасун, О. Хохліної, С. Шевченко, Н. Ципіної та ін. 

Дослідження особливостей розвитку дітей із ЗПР засвідчують, що ця 

категорія є досить різноманітною за своїм складом та поєднує такі варіанти 

затримки психічного розвитку, при яких немає підстав вважати їх 

незворотними. Як показали дослідження українських вчених, розвиток дітей 

із ЗПР характеризується нерівномірним або затриманим дозріванням вищих 

психічних функцій, недостатністю пізнавальної діяльності, зниженим рівнем 

працездатності, недорозвиненням емоційно-особистісної. Особлива увага 

сучасних науковців приділяється психологічним проблемам діагностики та 

корекції розвитку дітей шкільного та дошкільного віку із ЗПР.  

Дослідження О. Дмитрієвої, Т. Князевої, Н. Кулагиної, І. Мамайчук, 

У. Ульєнкова доводять можливість компенсації порушень психічного 

розвитку дітей із ЗПР за умовою спеціально організованої психолого-

педагогічної підтримки. Автори підкреслюють, що в результаті надання 

своєчасної комплексної (медичної, психологічної та педагогічної) допомоги 

більшу частину проблем можна подолати, а саме: відхилення у психічному 

розвитку дітей стають менш вираженими або діти досягають рівня розвитку 

нормотипових дітей. 



 
 

 
 

Однак, значна кількість досліджень, присвячених визначенню проявів 

затримки психічного розвитку та особливостей розвитку дітей із ЗПР, не 

вичерпує повноти розкриття всіх аспектів цього питання.  

Водночас сучасна система виховання та розвитку вимагає більш 

глибокого вивчення умов, змістовного і методичного наповнення з питань 

формування та розвитку особистості дитини із ЗПР, пошуку найбільш 

ефективних шляхів їх інтеграції в сучасне суспільство.  

Аналіз загальнонаукових підходів до визначення феномену 

«комунікативна діяльність» показав наявність у авторів різноманіття поглядів 

на тлумачення цієї дефініції.  

Вчені визначають спілкування дитини з дорослими та з однолітками 

різновидами єдиної комунікативної діяльності, яка поєднується предметом 

(партнер дитини по спілкуванню) та продуктом діяльності (самопізнання й 

самооцінка через пізнання й оцінку партнера) (М. Лісіна, А. Рузьська, Р. 

Смирнова, Р. Терещук). Вони доводять, що спілкування дошкільників з 

однолітками має ряд суттєвих особливостей, які якісно відрізняють його від 

спілкування з дорослими. До основних особливостей відносять: різноманіття 

комунікативних дій, їх емоційну насиченість, нестандартність та не 

регламентованість, домінування ініціативних комунікативних актів над 

відповідними. Автори зазначають, що спілкування дітей з однолітками 

відіграє не менш важливу роль, ніж спілкування з дорослими. Саме у 

спілкуванні з однолітками дитина опановує на практиці соціальні норми та 

правила, засвоєні у спілкуванні з дорослою людиною. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та практично перевірити 

педагогічні умови формування комунікативної діяльності старших 

дошкільників із ЗПР.  

Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: 

1. Обґрунтувати та розкрити особливості психічного розвитку та 

розвиток комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку із ЗПР;  



 
 

 
 

2. Визначити зміст та педагогічні умови формування комунікативної 

діяльності дітей старшого дошкільного віку із ЗПР; 

3. Обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови 

формування комунікативної діяльності старших дошкільників із ЗПР з 

однолітками. 

Об’єкт дослідження – комунікативна діяльність старших дошкільників 

із ЗПР з однолітками. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування комунікативної 

діяльності старших дошкільників із ЗПР. 

Методи дослідження. Для досягнення мети під час розв’язання 

поставлених завдань було задіяно сукупність теоретичних методів, 

емпіричних методів, а також методів математичної статистики. Теоретичні 

методи: систематизація та аналіз науково-теоретичної літератури з 

досліджуваної проблеми, термінологічно-змістовий аналіз комунікативної 

діяльності, конкретизація сутності та специфіки досліджуваного феномена, 

його системно-структурний аналіз і абстрагування структурних компонентів. 

Емпіричні методи: діагностувальні (письмові й усні опитування, анкетування, 

діагностично - творчі завдання, бесіди); оцінювальні (експертне оцінювання, 

само оцінювання, само звітування); обсерваційні (опосередковане педагогічне 

спостереження). Методи математичної статистики: математичне обрахування 

(в абсолютних і відсоткових значеннях) рівнів сформованості структурних 

компонентів етнопедагогічної культури майбутніх фахівців з логопедії. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у впровадженні в 

корекційно-розвитковий процес  педагогічних умов щодо формування 

комунікативної діяльності старших дошкільників із ЗПР.  

Апробація результатів роботи. Борійчук Я. Проблема формування 

комунікативної діяльності старших дошкільників із ЗПР з однолітками: Вісник 

Освітньо-наукового центру сімейно-центрованих практик. Умань: Візаві, 

2022 р. С. 77– 80. 



 
 

 
 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру: вступ, 

два розділи, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг роботи 91 

сторінка. У списку використаних джерел 63 найменування. 

ВИСНОВКИ 

Відповідно до першого завдання було обґрунтовано та розкрито 

особливості психічного розвитку та розвиток комунікативної діяльності дітей 

старшого дошкільного віку із ЗПР. Було з’ясовано, що для дітей із ЗПР 

характерними особливостями мовленнєвого розвитку є: бідність словникового 

запасу, перевага в ньому побутової лексики, недостатньо сформований 

фонематичний слух та фонематичне сприйняття, примітивність мовленнєвих 

конструкцій, недостатній рівень розвинення мовленнєвих засобів спілкування 

і зв’язного мовлення, невміння будувати діалог та погоджувати власні дії з 

однолітками та дорослими, відсутність уявлень про способи поведінки у 

конфліктних ситуаціях, неадекватність орієнтування в емоційних станах. 

Особливості спілкування дітей із ЗПР старшого дошкільного віку у 

ситуації ігрової взаємодії (провідної для дітей дошкільного віку діяльності) 

теж висвітлюють проблемні аспекти. Діти із затримкою психічного розвитку 

майже не включаються в гру з однолітками за власною ініціативою; переважно 

спостерігають за предметно-ігровими діями, малюванням, роботою з 

конструктором інших дітей або грають на самоті; організатором гри майже у 

всіх випадках є дорослий, однак навіть в такій ситуації повноцінна взаємодія 

з однолітками не відбувається.  

Відповідно до другого завдання, було визначено зміст та педагогічні 

умови формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного 

віку із ЗПР. Було встановлено, що комунікативна діяльність активно 

формується за таких умов: поширення репертуару засобів спілкування та 

розвиток комунікативних навичок (здатності їх використовувати); розвиток 

здатності усвідомлювати себе та сприймати однолітків як суб’єктів 

спілкування; формування емоційно-позитивного сприйняття однолітків; 

формування потреби в спілкуванні (діловому, особистісному, пізнавальному); 



 
 

 
 

формування у дітей соціальних уявлень, усвідомлення та відтворення в ігровій 

формі соціальних стосунків, вдосконалення навичок культури спілкування. 

Відповідно до третього завдання було обґрунтовано та 

експериментально перевірено педагогічні умови формування комунікативної 

діяльності старших дошкільників із ЗПР з однолітками Результати перевірки 

засвідчують ефективність, значно збільшилась кількість контактів дітей з 

використанням мовленнєвих засобів спілкування, поширився їх репертуар під 

час різноманітних видів діяльності. Підвищився інтерес дітей до однолітків, 

посилилось прагнення обговорювати з ними свої успіхи та досягнення. 

Емоційна позитивна реакція спостерігалась у дітей на пропозицію виконати 

завдання разом з однолітком. Діти демонстрували бажання пояснювати 

однолітку власну думку, оцінювали його поведінку. 


