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Вступ 
 

Мовленнєва діяльність здійснює домінуючий вплив 
на формування у дітей дошкільного віку багатьох соціаль-
но значимих функцій, зокрема комунікативної, регуля-
тивної, плануючої, контролюючої. Мовленням опосеред-
ковано різні види діяльності дитини як на ранніх етапах 
розвитку, так і на більш пізніх. Тому на сучасному етапі 
розвитку дошкільної педагогіки особливої ваги набува-
ють питання вивчення становлення основних складових 
мовленнєвої діяльності дітей з урахуванням новітніх  
наукових даних про психолінгвістичну структуру мов-
леннєвої діяльності, її психологічні механізми. 

Моніторингові дослідження оцінки показників здо-
ров’я дитячого населення України на сучасному етапі  
засвідчують несприятливу тенденцію до зростання кіль-
кості дітей дошкільного віку, які мають ті чи інші по-
рушення мовленнєвого розвитку. Недорозвиток мовлен-
нєвого спілкування дитини гальмує пізнання нею навко-
лишнього світу, оволодіння знаннями, обмежує її спілку-
вання з однолітками та дорослими, висловлення власних 
думок, негативно впливає на формування її емоційно-
інтелектуальної сфери й особистості в цілому. Усе це ста-
вить під загрозу соціальну значущість особистості, сприяє 
формуванню своєрідних психологічних і патопсихологіч-
них особливостей, що вимагає проведення спеціальної 
роботи, спрямованої на соціальну адаптацію та реадап-
тацію дитини. 

Результати вивчення сформованості комунікативно-
го компонента мовленнєвої діяльності дітей із загальним 
недорозвитком мовлення шляхом застосування розроб-
леного авторами діагностичного комплексу демонстру-
ють варіативність його стану, детерміновану показника-
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ми функціональної залежності та віковими параметрами. 
Виявлено, що у дітей із загальним недорозвитком мов-
лення (ЗНМ) наявні складні варіативні поєднання пору-
шень пізнавального і мовленнєвого розвитку, які суттєво 
відрізняються від норм звичайного розвитку. Особливості 
пізнавального розвитку обумовлені специфікою, харак-
терною для дітей з органічною недостатністю роботи 
ЦНС. Практично всі його складові виявилися порушени-
ми частково (зорове сприймання, увага та пам’ять, рухова 
пам’ять) або значною мірою (слухове сприймання, увага 
та пам’ять, операції порівняння, узагальнення, класифі-
кації, систематизації). Цим обумовлені зафіксовані про-
яви недостатності операційного компонента мислення, 
недостатня сформованість операцій наочно-образного 
мислення, ймовірного прогнозування, нестійкість і швид-
ка виснажуваність сприймання, уваги та пам’яті у дітей  
із ЗНМ. 

Констатація взаємообумовленості порушень основ-
них психічних функцій і порушень мовлення у дітей за-
значеної групи окреслює напрями подальшого пошуку 
ефективних шляхів корекційно-розвивальної роботи з 
використанням психолінгвістичних підходів. Виявлення 
базисної ланки дасть можливість створити модель фор-
мування комунікативного компонента в зазначеній кате-
горії дітей.  

Тому обґрунтовано постає необхідність розробки  
методики формування всіх складових комунікативного 
компонента мовленнєвої діяльності дітей із загальним 
недорозвитком мовлення. 
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Розділ 1 
Характеристика  

мовленнєвого  розвитку  дітей  
із  загальним  недорозвитком  мовлення 

 

1.1. Характеристика лінгвістичного  
компонента мовленнєвої діяльності 

 

Як свідчать дослідження Л. Виготського, Н. Лепської, 
О. Лурія, О. Мартинчук, Ю. Рібцун, Є. Соботович, В. Тищен-
ка, Л. Трофименко та інших науковців, вплив негативних 
ендо- та екзогенних факторів різного генезису на орга-
нізм дитини спричиняє порушення мовленнєвої функції, 
в основі яких – недостатня сформованість як лінгвіс-
тичного, так і комунікативного компонентів мовленнєвої  
діяльності, що виражаються в неправильному викорис-
танні мовленнєвих елементів у процесі словотвору, ро-
зумінні складних граматичних категорій, побудові різних 
граматичних конструкцій під час висловлювання. Одним 
із найпоширеніших наслідків такого впливу на дітей до-
шкільного віку є загальний недорозвиток мовлення. 

Розглядаючи загальний недорозвиток мовлення як 
“складне мовленнєве порушення, що проявляється у не-
достатній чи повній несформованості всіх складових мов-
леннєвої діяльності (фонетико-фонематичної, лексичної, 
граматичної) на імпресивному та/чи експресивному рів-
ні, а також тих функцій та операцій, які забезпечують за-
своєння мови (зокрема, мисленнєвих функцій і операцій, 
функцій сприймання, уваги, пам’яті та контролю різних 
модальностей), внаслідок дії шкідливих екзогенних і/чи 
ендогенних факторів на різних етапах розвитку (пре-
натальному, натальному, постнатальному)” [21, с. 3], ми  
маємо можливість констатувати такі положення.  
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Розділ 2 
Корекційно-розвивальна  робота  

в  системі  логопедичної роботи  з  дітьми  
із  загальним  недорозвитком  мовлення 

 
2.1. Поняття  

корекційно-розвивальної роботи 
 

Під корекційно-розвивальною роботою розуміють 
спеціально організований педагогічний процес, спрямо-
ваний на послаблення, подолання недоліків розвитку, 
запобігання їм та сприяння розвитку дітей із порушен-
нями психофізичного розвитку в цілому з метою опти-
мального наближення до норм типового розвитку. Вона 
здійснюється засобами педагогічного процесу – його змі-
стом, методикою, організаційними формами. 

Корекція розглядається як основа навчально-вихов-
ної роботи в спеціалізованих закладах, адже без цілеспря-
мованого подолання чи послаблення проявів недоліків 
розвитку знижується ефективність навчання та вихован-
ня дітей, ускладнюється процес оволодіння необхідними 
знаннями, вміннями і навичками, формування навичок 
соціальної поведінки та особистості в цілому. Корекцій-
но-розвивальна робота передбачає поглиблену роботу з 
корекції психічних функцій, пізнавальної діяльності, на-
вичок міжособистісного спілкування. 

У корекційно-розвивальній роботі з дітьми із загаль-
ним недорозвитком мовлення за мету ставиться форму-
вання стійкої системи пізнавальних навичок, мовленнє-
вих знань, комунікативного досвіду, удосконалення на-
вичок застосування операцій ймовірного прогнозування 
на невербальному та вербальному рівнях. Важливим 
компонентом роботи є розширення діапазону комуніка-


