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закріплення і формування негативних якостей особистості. До того ж, у 
вихованні   депривованих дітей  трапляються значні труднощі. 

Отже, своєчасне знаходження адекватних способів педагогічного 
впливу для зміни такої поведінки має безпосереднє значення для 
педагогічної практики. Аналізуючи поведінку і шляхи формування 
особистості за будь-якої форми аномалії у дитини, потрібно враховувати 
емоційний чинник (почуття, переживання, прагнення тощо). 

Доцільно вивчити й мотиваційну сторону поведінки в розвитку 
особистості аномальної дитини. Якщо педагог буде знати і враховувати її 
прагнення, мотиви, то можна буде регулювати поведінку такої дитини. 
Водночас потрібно уникати таких впливів, які не збігаються з потребами 
і прагненнями дитини, оскільки їх пригнічення чи стримування при-
зводить до конфлікту та важких психічних наслідків для дитини. 

Для повноцінного формування особистості має значення, яке місце 
дитина займає в колективі. Отож дуже важливо своєчасно допомогти 
аномальній дитині зайняти становище, яке позитивно оцінюється, 
спочатку  у вузькому,  невеличкому колі, а далі і в більшому колективі. В 
процесі діяльності і  спілкування з іншими людьми в дитини з'являється 
певний соціальний досвід, виникають позитивні і негативні переживання, 
які формують її психічне життя. Спрямованість особистості, що тісно 
пов'язана з переживаннями, потребами, мотивами, прагненнями, 
відображається в поведінці дитини. 

Виникає потреба з'ясувати, під впливом яких умов життя, 
виховання і навчання в аномальної дитини формуються стійкі риси 
поведінки і особистості; які методики навчання стимулюватимуть 
нерозвинений інтелектуальний розвиток. 

Ключовими позиціями виховання і навчання аномальних дітей у 
спеціальному дошкільному закладі вважаємо такі: рання і своєчасна 
діагностика інтелектуального і духовного розвитку кожної аномальної 
дитини; формування динамічних диференційованих груп  з урахуванням 
рівня розумового й емоційного розвитку; розроблення системи 
індивідуально-диференційованих впливів для кожного типу аномальних 
дітей; гуманізація педагогічної роботи з урахуванням особистісно-
орієнтованої моделі навчання і виховання у спеціальному дошкільному 
закладі; підготовка і перепідготовка педагогічних кадрів з орієнтацією на 
новий тип діяльності з аномальними дітьми в  дошкільному закладі; 
забезпечення наступності корекційно-педагогічної роботи з аномальними 
дітьми в дошкільному закладі і  школі з урахуванням принципу 
безперервності педагогічних впливів.                                   
 
УДК 376 
 
Рібцун Ю.В. 

 
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕХАНІЗМИ 
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ЗАТРИМКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ 
 

Мовлення – це продукт мовленнєвої діяльності, складний 
багатосторонній психічний процес. Структура мовленнєвої діяльності 
включає в себе сукупність умінь, операцій, навичок, які поступово 
формуються в процесі розвитку. Вони сприяють засвоєнню мови та її 
використанню з метою спілкування. 

В останні роки значно зріс відсоток дітей з мовленнєвими 
порушеннями. Крім того, з року в рік зростає кількість таких, які 
практично не говорять. Причини цього явища чисельні та різноманітні, а 
саме: вік батьків, психотравми, вживання алкоголю, нікотину, іонізуюче 
радіоактивне опромінення, інтоксикації, дія хімічних виробничих та 
побутових речовин (ядохімікатів, лугів, кислот), дефіцит основних 
поживних речовин (міді, магнію, цинку), прийом лікарських препаратів 
(протисудомних, жарознижуючих, гормональних, антибіотиків), вітаміну 
А та кортизону в критичні періоди ембріонального розвитку (7–8 тижні, 
3–4 місяці), інфекційні захворювання матері під час вагітності (корева 
краснуха, вірусний гепатит, грип, епідпаратит, токсоплазмоз, малярія та 
ін.), дія брюшно-тифозних та дизентерійних паличок, ендокринні 
захворювання (цукровий діабет), гінекологічні патології, тяжкі 
захворювання серця, легень, нирок, ожиріння, багатоплідна вагітність, 
тяжкий тривалий токсикоз, несумісність крові матері і плода за резус-
фактором чи груповою приналежністю крові. Цілий ряд причин в 
перинатальному розвитку плода: внутрішньоутробні гіпо- та асфіксії, 
перинатальна енцефалопатія, в натальному, тобто виниклі під час пологів 
ускладнення: вузькість тазу породіллі, кесаревий розтин, передчасне 
відходження вод, затяжні чи стрімкі пологи, пологові травми, в 
постнатальному – обтяжлива спадковість (генетична схильність), 
соматична ослабленість, інфекційні хвороби, травми, нейроінфекції, 
захворювання центральної нервової системи резидуально-органічного 
характеру дитини в перші роки життя, умови двомовності, психічна 
депривація в період найбільш інтенсивного формування дитячого 
мовлення та ін. викликають затримки мовленнєвого розвитку.  

У формуванні мовлення можна виділити два глобальних етапи: 
І етап – етап становлення, коли виникає розуміння зверненого мовлення 
дорослих і з’являються перші вербалізації (кінець 1-го – друга половина 
2-го року); ІІ етап – розвиток мовленнєвого спілкування (до кінця 
дошкільного віку), що характеризується „понятійним наповненням 
слова” [5]. 

Поява мовлення багато в чому залежить від своєчасного переходу 
дитини від емоційно-жестової до вербальної комунікації, до нового рівня 
співробітництва з дорослим. Тривале перебування на тому самому рівні 
гальмує появу активного мовлення [6]. 
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Мовлення починає формуватись лише тоді, коли головний мозок, 
слух, артикуляційний апарат дитини досягнуть певного рівня розвитку. 
Це в значній мірі залежить від оточуючого середовища. Якщо дитина не 
одержує нових яскравих вражень, якщо не створені умови, які сприяють 
розвитку рухів і мовлення, то затримується її фізичний та психічний 
розвиток. Як неодноразово вказували науковці [4; 7; 8; 11; 12], ніщо так 
негативно не відбивається на загальному психічному розвитку дитини як 
затримка у формуванні її мовлення. 

Як зазначає дефектолог О.С. Жукова [3], затримки у мовленнєвому 
розвитку можна виявити вже з перших днів життя дитини. Якщо у 
новонародженого слабкий, монотонний, немодульований крик – це 
ознака, яка насторожує щодо прогнозу його мовленнєвого розвитку. 
Якщо в кінці    1-го місяця немовля не кричить при неприємних відчуттях 
(наприклад, перед годуванням, коли хоче їсти); в кінці 4-го місяця не 
посміхається, коли з ним розмовляють; в кінці 5-го місяця не вимовляє 
окремих звуків чи складів (типу „ба-ба-ба” чи „га-га-га”), не намагається, 
знаходячись на руках у матері, відшукувати поглядом об’єкти, які вона 
називає („Де тато?”); в кінці 7-го місяця не намагається привернути до 
себе увагу якимись звуками; в кінці 9-го місяця в мовленні не з’явились 
повторювані однакові склади, які звучать як одне слово, наприклад: „ма-
ма”, „дей-дей”, „да-да”; в кінці 10-го місяця не може повторити за 
дорослим біля восьми різних звукосполучень та складів, не може 
похитати головою в знак відмови („ні-ні”), помахати рукою на прощання 
(„пока-пока”); в кінці 12-го місяця не вимовляє жодного осмисленого 
„дитячого слова”, яким дитина називає одні й ті самі предмети, особи, 
ситуації, не прислухається до музики, не може виконати просте прохання 
(наприклад, „дай машинку”); в кінці 15-го місяця не вживає адекватно 
слова „мама” і „тато”; в кінці 19-го місяця не вимовляє осмислених слів, 
не показує частини тіла, які називає дорослий; в кінці 29-го місяця не 
розуміє значення слів „великий – маленький” – це свідчить про затримку 
у мовленнєвому розвитку. 

Досить часто в період від одного до двох–двох з половиною років 
дитина, яка вже може говорити, продовжує мовчати. Як зазначають 
В.В. Ветрова, Е.О. Смирнова [1], Л.Г.Садовникова [9], у дітей можуть 
виникати такі затримки у мовленнєвому розвитку. 

І. Затримка на стадії емоційного спілкування. Емоційний контакт 
з дорослим замінює у дитини вербальну комунікацію. Вона посміхається, 
лащиться і цих емоцій у спілкуванні з дорослим їй достатньо.  

ІI. Затримка на стадії називання. Дитина промовляє слово тільки 
під впливом зразка дорослого. У конкретній ситуації вона називає 
предмет, проте у реальній взаємодії з людьми своє мовлення замінює 
вказівними жестами та рухами, вимогливими вигуками і т.д. Це 
призводить до знервованості, примхливості дитини, адже вона не може 
усвідомити, чому її не розуміють ні дорослі, ні однолітки.  
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III. Відсутність інтересу до спілкування.  У дитини не виникає 
потреби у створенні емоційних та вербальних контактів з оточуючими. 
Відсутність необхідних зв’язків з людьми виявляється в прагненні 
робити усе самій, дорослий як партнер по спільній діяльності, 
співрозмовник їй не потрібний. Дитина вокалізує, продовжує 
маніпулювати з предметами, не реагуючи на звернене мовлення. 

IV. Затримка на стадії „дитячих слів” . Дорослий, намагаючись 
досягти якомога тіснішого контакту з дитиною, використовує в своєму 
мовленні „дитячі слова” типу „ам-ам” (їсти), „ту-ту” (поїхали), „ня-ка” 
(шапочка) і т.п., що заважає дитині вчасно оволодіти правильним 
мовленням. 

Все вищезазначене свідчить про різноманітність етіології та 
патогенезу затримки мовленнєвого розвитку у дітей. Несприятливі 
впливи призводять до порушення фізичного та нервово-психічного 
розвитку дитини, одним із проявів яких є затримка мовленнєвого 
розвитку, яка переростає у складний системний мовленнєвий дефект – 
загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ) [2; 10; 13; 14]. 

На жаль, в спеціальні дошкільні установи діти з мовленнєвим 
недорозвитком найчастіше потрапляють лише з 4-5 років і найбільш 
значущий період до 3 років є упущеним.  На сьогодні у спеціальних 
закладах для дітей з важкими вадами мовлення (наприклад, ДНЗ №611 
Оболонського р-ну м. Києва) відкриваються групи для молодших 
дошкільників із ЗНМ.  Комплексний підхід до корекції мовленнєвих 
порушень можливий лише в умовах логопедичної групи. Це дозволяє 
уточнити діагноз, дає можливість диференціювати функціональні та 
органічні причини вад мовлення, оцінити компенсаторні можливості 
дитини, зорієнтувати батьків на надання посильної, а, головне, 
своєчасної допомоги. 

Таким чином, тільки рання діагностика затримок мовленнєвого 
розвитку та своєчасна корекційно-педагогічна і медикаментозна 
допомога сприятимуть досягненню успіхів у компенсації мовленнєвого 
недорозвитку у дітей. 
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РОЗВИНЕНОСТІ ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ 
 

Образне мислення складає суттєву особливість внутрішнього світу 
людини, характеризує його суб'єктну активність. У його становленні, 
функціонуванні найяскравіше виявляється неповторна індивідуальна 
своєрідність кожної особи. Адже в образі відбувається постійне 
співвіднесення засвоюваного суспільно-історичного досвіду у вигляді 
заданих наукових понять із суб'єктним  досвідом. Образ не можна 
відняти, відірвати від тієї чуттєвої основи, на якій він виникає. В образах 
об'єкти фіксуються відразу за декількома ознаками, причому іноді не 
суттєвими з погляду наукового змісту знання, але вельми значущими з 
позиції індивідуального досвіду людини, його емоційного ставлення до 
сприйнятого об'єкта. В образах відображаються найбільш варіативні 
зв'язки й відносини. Образ не може бути інваріантним до умов його 
створення – мінливих, а нерідко й суперечливих. Образ – не просто 
основа, будівельний матеріал, наочна опора для формування поняття. Він 
виконує свою особливу функцію в пізнанні й перетворенні дійсності, 
забезпечуючи створення образу світу в його реальних зв'язках і 
відносинах, багатих своїм фактичним змістом, наповнених для суб'єкта 
особистісним значенням. За ступенем абстрагування від чуттєвих ознак 
(їх зміст) образи можуть описуватися як одиничні образи конкретних 
предметів, образи-моделі тієї або іншої ситуації, що відтворює стан 
об'єктів (функціональні, просторово-часові, структурні), і образи-схеми, 
що лише позначають абстрактні ознаки об'єктів, які не виводяться з чут-
тєво сприйнятих властивостей і відносин. 

У ряді досліджень (Б.Г.Ананьєв, Л.Л.Гурова, О.В.Запорожець, 
В.П.Зінченко, Є.М.Кабанова-Меллєр, Т.В.Кудрявцев, А.О.Люблінська, 
С.Л.Рубінштейн, І.С.Якиманська) були виділені різні типи образів і дос-
ліджена їх функція в здійсненні розумових процесів. У психологічній лі-


