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Вступ 
 

Мовленнєва компетентність, відповідно до Базового 
компонента дошкільної освіти України, виступає як інте-
грована характеристика розвитку дошкільника й перед-
бачає сформованість мовної та мовленнєвої складових, 
що забезпечує наявність якісного інструментарію і вмінь 
використовувати його з метою комунікації. Потреби в  
пізнанні, комунікації та самореалізації дошкільника спо-
нукають його до активного засвоєння мовлення. Саме 
мовленнєва діяльність у дошкільному віці є підґрунтям 
формування інтелектуального потенціалу, підвищення 
пізнавальної активності, якісного розширення світогля-
ду, стимулювання та збагачення комунікативних навичок. 
Важливість комунікативних навичок полягає в налаго-
дженні продуктивної діалогової взаємодії з метою адап-
тації до повноцінного соціокультурного життя. 

Особливої актуальності ці твердження набувають 
стосовно дітей з особливими освітніми потребами, зокре-
ма з порушеннями мовленнєвого розвитку. Сучасні тен-
денції дослідження загального недорозвитку мовлення 
(ЗНМ) у дітей дошкільного віку неможливі без розуміння 
та використання інтеграції психологічних, психолінгвіс-
тичних і нейропсихологічних підходів до визначення па-
тологічних механізмів та структури цієї форми мовленнє-
вого дизонтогенезу. Структура комунікативної взаємодії 
дітей із ЗНМ має специфічні особливості, зумовлені спів-
відношенням мовленнєвих і немовленнєвих компонентів 
у структурі мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Форму-
вання саме цієї ланки мовленнєвої діяльності викликає 
найбільше труднощів у процесі реалізації корекційно-
розвивальної роботи з дітьми із порушеннями мовлення. 
Одна з причин – відсутність методик діагностики сфор-
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мованості комунікативного компонента мовленнєвої ді-
яльності у дітей дошкільного віку.  

З огляду на значущість комунікативного компонента 
в цілісному формуванні мовленнєвої діяльності, з опорою 
на його психологічну структуру, зважаючи на наукові по-
ложення щодо складної багатоаспектної взаємодії пізна-
вальних і мовленнєвих функцій та операцій, на основі 
аналізу існуючих методик пізнавального та мовленнє-
вого розвитку дошкільників, з урахуванням структури  
мовленнєвого дефекту при загальному недорозвитку мов-
лення, нами було теоретично обґрунтовано, розроблено 
та апробовано діагностичний комплекс вивчення кому-
нікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей із 
загальним недорозвитком мовлення. Він спрямований  
на виявлення дефіцитарних і збережених ланок та рівнів 
психічної діяльності, визначення актуального рівня мов-
леннєвого розвитку, навичок ймовірного прогнозування 
на невербальному і вербальному рівнях.  

Запропоновані завдання є актуальними для дітей  
із загальним недорозвитком мовлення (третій рівень  
мовленнєвого розвитку), однак можуть бути адаптовані  
і для інших категорій дітей з особливими освітніми по-
требами. 
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Розділ 1  

Загальний  недорозвиток  мовлення  
у  дітей 

 

1.1. Лінгвістичний і комунікативний  
компоненти мовленнєвої діяльності 

 

Проблема формування та розвитку мовленнєвої ді-
яльності дітей є достатньо дослідженою в різних галузях 
наукового пізнання. Зокрема своєрідність перебігу мов-
леннєвої діяльності дітей з особливими освітніми потре-
бами досліджувала ціла плеяда вчених (І. Брушневська, 
Т. Візель, Г. Волкова, В. Воробйова, Ж. Глозман, Б. Грін-
шпун, І. Гудим, Г. Жаренкова, Н. Жукова, Е. Данілавічютє, 
В. Засенко, В. Ковшиков, А. Колупаєва, С. Конопляста, 
Р. Лалаєва, Р. Левіна, З. Ленів, А. Маркова, І. Мартиненко, 
Н. Мікляєва, І. Омельченко, Н. Пахомова, О. Проскурняк, 
Ю. Рібцун, В. Селіверстов, Є. Соботович, І. Сухіна, В. Тара-
сун, В. Тищенко, Л. Трофименко, Н. Уфімцева, Т. Ушакова, 
Г. Чіркіна, О. Шахнарович, В. Шевченко, М. Шеремет та ін.).  

Мовлення – це продукт мовленнєвої діяльності осо-
бистості. Мовленнєва діяльність – це сукупність психо-
фізіологічних дій організму людини, які спрямовуються 
на сприймання і розуміння мовлення або породження 
його в усній чи писемній формі. Вона є складнофункціо-
нальним двостороннім процесом (Т. Ахутіна, М. Жинкін, 
О. Леонтьєв, О. Лурія, Є. Соботович, Т. Ушакова, Л. Цвєт-
кова та ін.) [2, с. 124; 8, с. 56; 13, с. 312; 14, с. 35; 22, с. 22;  
27, с. 14; 30, с. 36], який характеризують багатозначність,  
багаторівнева структура, мобільність та зв’язок з усіма 
іншими психічними функціями. Її структура включає  
в себе сукупність умінь, операцій, навичок, які поступово 
формуються в процесі розвитку і позитивно впливають 



27 

Розділ 2 

Діагностична  робота  
в  системі  логокорекції  з  дітьми  

із  загальним  недорозвитком  мовлення 
 

2.1. Поняття діагностичної роботи 
 

Особливістю сучасних освітніх технологій корекцій-
ної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, 
їхньою характерною ознакою є використання діагнос-
тичних процедур. “Діагностика” дослівно з грецької мови 
перекладається як “здатність розпізнавати” (dia, dias – 
означає “через, між, серед, з допомогою”; gnosis – “знан-
ня”). Отже, діагностика – це діяльність зі встановлення 
діагнозу або вчення про способи його отримання. 

Педагогічну діагностику визначають як діяльність 
із виявлення актуального стану і тенденцій індивідуаль-
но-особистісного розвитку суб’єктів педагогічної взаємо-
дії, спрямовану на управління якістю освітнього процесу. 

З огляду на значущість комунікативного компонента 
в цілісному формуванні мовленнєвої діяльності, з опорою 
на його психологічну структуру, зважаючи на наукові по-
ложення щодо складної багатоаспектної взаємодії пізна-
вальних і мовленнєвих функцій та операцій, на основі 
аналізу існуючих методик пізнавального і мовленнєвого 
розвитку дошкільників, з урахуванням структури мовлен-
нєвого дефекту при загальному недорозвитку мовлення, 
нами було теоретично обґрунтовано, розроблено та апро-
бовано діагностичний комплекс вивчення комуніка-
тивного компонента мовленнєвої діяльності (ККМД) 
дітей із ЗНМ [4; 18]. У ньому, зокрема, акцентовано увагу 
на діагностуванні різновидів ймовірного прогнозування 
в різних видах корекційно-розвивальної роботи.  
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