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ОПИС ПРОЕКТУ 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ 

На сучасному етапі розвитку інтеграційних процесів в освіті проблема 

формування мовленнєвої діяльності, розвиток навичок мовленнєвого 

спілкування у дітей із порушеннями мовлення, адаптація їх до умов 

загальноосвітньої школи набула пріоритетного значення. Вирішення даної 

проблеми пов’язано зі здійсненням індивідуального, диференційованого та 

поетапного корекційного логопедичного впливу; з удосконаленням 

методичних систем, які мають ураховувати неоднорідність контингенту дітей 

із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) й провідні тенденції оновлення 

змісту освіти.  

Одним із пріоритетних завдань всебічного гармонійного розвитку 

дитини дошкільного віку, зокрема з порушеннями мовленнєвого розвитку, є 

формування мовної та мовленнєвої компетентностей, опанування уміннями 

та навичками нормативного мовлення. Окреслена проблема вимагає певних 

змін у змісті, методах, прийомах, формах, логокорекційних системах 

відповідно до умов сьогодення. 

Сучасний стан логопедичної допомоги дітям із тяжкими порушеннями 

мовлення в Україні характеризується підвищеною увагою вчених до 

вдосконалення та розробки нових інтегральних науково-методичних систем 

диференційованої логопедичної корекції мовленнєвої діяльності у дітей із 

різними формами мовленнєвої патології на засадах системності, 

мотиваційності, науковості, перспективності, результативності, гуманізації. 

Ретельне вивчення спеціальної літератури, присвяченої дослідженню 

різних аспектів мовленнєвої діяльності дітей із тяжкими порушеннями 

розвитку, дозволило визначити складність та багатоаспектність 

досліджуваного феномену та представити теоретико-практичний матеріал 

технологічного процесінгу логокорекційної допомоги, який визначається 

результатами диференціальної діагностики стану сформованості мовленнєвої 

діяльності у дошкільників, плануванням та реалізацією індивідуального 
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корекційного маршруту, формуванням відповідних нормативних 

мовленнєвих умінь та навичок у дошкільників із ТПМ.  

Корекційний логопедичний вплив має орієнтуватися на адаптовану до 

умов диференційованої логопедичної корекції системогенетичну концепцію 

навчальної діяльності та готовності дитини з тяжкими порушеннями 

мовлення до навчання і корекції. У межах окресленого підходу готовність до 

навчання та корекції розглядається нами як інтегральна (системна) 

властивість індивідуальності дитини-логопата, що визначає її своєрідність за 

наявності мовленнєвої вади. Вочевидь, при залученні дитини з ТПМ до 

освітньо-корекційного процесу, постає питання про її готовність до 

сприйняття нового матеріалу та виконання всіх інструкцій учителя-логопеда. 

Логопедичний навчально-корекційний процес виступає як єдність 

діяльності педагога-логопеда й дитини з ТПМ.   Готовність до  взаємодії в 

процесі логопедичного впливу (готовність до навчально-корекційної 

взаємодії) визначається як готовність учителя-логопеда до здійснення 

диференційованого логопедичного впливу, з одного боку,  а з іншого – як 

готовність дитини з тяжкими порушеннями мовлення до корекційно-

навчальної та корекційно-розвивальної взаємодії з педагогом на спеціально 

організованих заняттях корекційної спрямованості. 

На основі вивчення та феноменологічного аналізу наукової літератури 

представлено визначення поняття тяжкі порушення мовлення – це різні види 

(ринолалія, дизартрія, алалія, афазія, заїкання та ін.) виражених порушень 

мовленнєвої діяльності різноманітного органічного походження, прояву, 

ступеня, локалізації ураженої функції, часу ураження, при яких 

спостерігається повний або частковий розлад мовної та комунікативної 

здібностей людини, що унеможливлює справжнє оволодіння мовою, яке 

передбачає вміння використовувати мову в різних комунікативних ситуаціях 

з різними комунікативними цілями.  

Система диференційованої логопедичної корекції мовленнєвої 

діяльності дітей із ТПМ являє собою комплекс принципів, методів, форм, 
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прийомів, способів та засобів корекційно-розвивального навчання, що 

зумовлюють створення спеціально організованого освітнього простору, в 

якому центральне місце займає взаємодія логопеда та дитини в умовах 

корекційно-розвивального середовища за сприятливих умов організації 

диференційованого логопедичного впливу та компенсації порушень різних 

функціональних систем (моторики, психіки), забезпечуючи формування 

якісних змін вікових новоутворень та позитивних відносин між дитиною та 

соціальним оточенням. Діагностика, корекція, формування, розвиток, 

компенсація порушень мовленнєвої діяльності та різних функціональних 

систем (моторики, психіки) – це взаємопов’язані структурні компоненти 

системи як поетапного, цілісного, безперервного, спеціально організованого, 

диференційованого логопедичного навчально-корекційного процесу. 

Загальний механізм формування нормативного мовлення – це 

поступове заміщення ненормативних мовних утворень нормативними у 

суб’єкта логопедичної корекційно-навчальної та корекційно-розвивальної 

діяльності, яким виступають дошкільники з тяжкими порушеннями 

мовлення. Це  відбувається через комбіновану її форму – корекційно-ігрову, 

зумовлену індивідуально-типологічними особливостями логопатів, 

механізмом, тяжкістю, клінічними проявами порушення, віком дитини та 

відповідною провідною діяльністю. 

У визначенні особливостей мовленнєвої діяльності дітей із ТПМ та 

шляхів впровадження  системи диференційованої логопедичної корекції 

незаперечну роль відіграють педагогічний, психологічний, 

психолінгвістичний та нейрофізіологічний підходи.  

Педагогічний підхід дозволяє розглядати процес диференційованої 

логопедичної корекції під кутом дидактико-технологічного аспекту як 

результат діяльності спеціальної освітньої установи для дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення, логопеда, батьків та інших фахівців у процесі 

реалізації мети, завдань, умов перспективної інноваційної навчально-

корекційної системи, створення корекційно-розвивального середовища, 
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визначення раціональних способів, форм, методів, прийомів корекційного 

педагогічного впливу на дитину з ТПМ. 

Психологічний підхід дає можливість вивчати проблему з позиції 

об’єкта діяльності, формування основних сфер психофізичного розвитку 

дитини, її особистісних якостей, мовленнєвих умінь, комунікативних 

навичок, технологій розвитку особистості та спеціального дослідницького 

інструментарію.  

Психолінгвістичний підхід розглядає проблему з позиції визначення 

закономірностей формування та розвитку мовленнєвої діяльності в 

онтогенезі, процесів мовленнєвої комунікації, використання знаків мови для 

здійснення мовленнєвої та мислительної діяльності у дітей із порушеним та 

нормальним рівнем мовленнєвого розвитку, а також спеціального 

дослідницького інструментарію.  

Обумовлений неоднорідністю популяції дітей із ТПМ за етіологією 

мовленнєвого порушення нейрофізіологічний підхід спрямовує розгляд 

проблеми з позиції дослідження процесів, що відбуваються в центральному й 

периферійному мовленнєвих апаратах при сприйнятті та продукуванні 

мовних одиниць. 

ЗМІСТ І СТРУКТУРА РОЗРОБКИ 

Нами презентовано систему диференційованої логопедичної корекції 

мовленнєвої діяльності у дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення, її 

структуру, визначено та деталізовано педагогічні умови її впровадження в 

навчально-корекційний процес спеціальних дошкільних навчальних закладів 

для дітей із ТПМ. 

Розроблено вихідні положення, які є основою для проектування 

системи критеріїв сформованості мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ, 

зокрема, серед них:  

– необхідність відповідності критеріїв та їх показників структурним 

компонентам розробленої системи формування мовленнєвих знань, умінь і 

навичок  у дітей із ТПМ; 
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– взаємодоповнюваність критеріїв, використаних для оцінки сформованості 

мовленнєвих операцій; 

–  доцільність поєднання якісних і кількісних критеріїв для об’єктивного 

оцінювання результатів роботи; 

–  упорядкування діагностичного інструментарію з метою мінімальної 

трудомісткості, енергоємності та можливості його використання не лише в 

умовах експериментального дослідження, але й у природних умовах 

життєдіяльності дитини із тяжкими порушеннями мовлення. 

Структурна організація процесу дослідження мовленнєвої діяльності в 

у дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення складається з 

мотиваційно-когнітивно-аналітичного, практично-діяльнісного та оцінно-

комунікативно-діяльнісного компонентів та обумовлюється позитивною 

цілеспрямованою мотивацією до опанування дитиною початковим рівнем 

теоретичних знань; діяльнісним підходом, який зумовлює практичну 

спрямованість процесу перевірки та закріплення отриманих нових знань, 

умінь і навичок у різних видах діяльності (пізнавальній, навчальній, 

художній, театралізованій, ігровій, образотворчій, конструктивній тощо); 

готовністю до оцінно-контрольної діяльності та визнання результатів власної 

мовленнєвої дії, або іншого учасника навчальної інтеракції. 

Єдність мотиваційно-когнітивно-аналітичних, практично-діяльнісних 

та оцінно-комунікативно-діяльнісних дій виступає основою для діагностики 

та формування мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ.  

Мотиваційно-когнітивно-аналітичний критерій визначається як 

критерій оцінювання мотиваційної, когнітивної готовності логопатів до 

здійснення свідомої, цільової аналітично-смислової базової мовленнєвої дії, 

спрямованої на досягнення успіху та позитивного результату корекційно-

розвивальної взаємодії у схемі логопат-логопед, яка виникає в процесі 

цілеспрямованої диференційованої логопедичної корекції на спеціально 

організованих заняттях та в ході ігор корекційно-розвивальної 

спрямованості. 
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Практично-діяльнісний критерій сформованості базових знань, умінь і 

навичок у дітей із ТПМ характеризує адекватність сприйняття теоретичного 

матеріалу щодо мовних ресурсів, орієнтацію в арсеналі певних засобів 

досягнення поставлених корекційно-навчальних цілей, засвоєння способів та 

досвіду вирішення конкретних мовленнєвих завдань. 

Оцінно-комунікативно-діяльнісний критерій сформованості 

мовленнєвої діяльності в аспекті розвитку мовленнєвих умінь і навичок у 

дошкільників із ТПМ пов'язаний із підсумково-узагальнюючою діагностикою 

рівня сформованості необхідних мовних теоретико-практичних знань щодо 

процесів та механізмів сприйняття та продукування  мовних одиниць за 

певними правилами (законами, моделями). Цей критерій виконує 

контрольно-оцінну, акмеологічну, пошуково-дослідницьку, комунікативно-

діяльнісну функції.  

У ході практичної реалізації індивідуальних програм корекції 

мовленнєвої діяльності підтверджено, що система загальнометодичних, 

частково-методичних і спеціальних методичних принципів навчання мови 

при наявності необхідної спеціальної лінгводидактичної інтерпретації є 

дієвим засобом визначення напрямів і шляхів конструювання змісту й 

процесу диференційованої логопедичної корекції та навчання мови дітей із 

порушеннями мовленнєвого розвитку. 

Методи логопедії як педагогічної науки, в основному, збігаються з 

тими, які застосовує загальна та корекційна педагогіка, але в процесі 

корекційно-виховної роботи змінюються як самі методи, так і їх поєднання. 

У процесі логопедичної роботи (при діагностиці або корекції) 

використовувались практичні, наочні та словесні методи. Вибір та 

використання того або іншого методу визначається характером мовленнєвого 

порушення, змістом, цілями та завданнями корекційного логопедичного 

впливу, етапом роботи, віковими, індивідуально-психологічними 

особливостями дитини та ін. При впровадженні диференційованої 

логопедичної корекції особливого значення набуває використання 
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репродуктивних та продуктивних методів, а також їх поєднання з 

урахуванням специфіки мовленнєвого порушення. Репродуктивні методи є 

найбільш ефективними у розвитку імітаційної здібності у дітей, а 

продуктивні – при формуванні зв'язних висловлювань, виконанні творчих 

завдань. Особливості застосування цих методів визначаються специфікою 

мовленнєвого розладу, структурою співвідношення первинних та похідних 

порушень мовлення дитини, її віковими особливостями. 

Реалізація диференційованого підходу до дітей із тяжкими 

порушеннями мовлення передбачає цілеспрямовану зміну завдань та окремих 

сторін змісту навчально-корекційної роботи, постійне варіювання методами 

та організаційними формами з урахуванням загального та особливого у 

розвитку кожної дитини.  

Домінуючим, провідним методом у роботі з дошкільниками із ТПМ 

обирається ігровий метод, оскільки він є єдиною “макродіяльністю” в цьому 

віці. Саме в такий спосіб забезпечується мовленнєве середовище для набуття 

мовленнєвих знань, умінь і навичок, що передбачає використання різних 

компонентів ігрової діяльності в поєднанні з іншими прийомами, серед яких: 

показ, пояснення, указівки, запитання тощо. При цьому провідна роль 

належить логопеду, який підбирає гру відповідно до мети і завдань корекції, 

розподіляє ролі, організує та активізує діяльність дітей. Ефективність 

корекційної роботи підвищується, якщо ігрові методи поєднуються зі 

словесними, практичними та наочними.  

Організації успішної й результативної диференційованої корекційно-

розвивальної роботи сприяють такі дидактичні умови: адекватність віку 

дитини мовленнєвих та пізнавальних задач; відповідність індивідуальної 

мовленнєвої задачі колективній; надання дитині права вибору 

індивідуального варіанту рішення мовленнєвої задачі; формування мотивації 

до самостійного вирішення дитиною з ТПМ запропонованого мовленнєвого 

завдання; забезпечення цілісного впливу педагогічного процесу на 

особистість дитини; розширення традиційних видів діяльності та збагачення 
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її новим змістом з метою збільшення пасивного та активного словника новою 

лексикою та знаннями про довкілля; опора на предметно-практичну 

діяльність та рухову активність за умов вербалізації та інтелектуалізації 

мовленнєвої діяльності дитини; адаптація засобів педагогічного процесу до 

особливостей пізнавальної діяльності дітей; створення відповідного 

розвивального та мовленнєвого середовища для вирішення завдань з 

формування нормативного мовлення; використання спеціальних корекційних 

прийомів для створення емоційно-позитивного настрою; індивідуалізація та 

диференціація навчання; актуалізація попереднього досвіду;  реалізація 

компентнісного підходу; використання інтерактивних технологій навчання; 

теоретико-практична підготовка всіх учасників навчально-корекційного 

процесу. 

Визначено технологічні умови, серед яких: оцінювання умінь та 

навичок дитини на початку та в кінці навчально-корекційної взаємодії, 

організація індивідуальних та дуетних занять, максимальне використання 

ігрових прийомів та сюрпризних моментів тощо. 

Суб’єктивні умови – це організація тісного взаємозв’язку між 

логопедом та батьками, урахування стану емоційно-вольової сфери батьків та 

дитини, ступеня тяжкості дефекту, рівня пізнавальних здібностей.  

Реалізація системи диференційованої логопедичної корекції 

мовленнєвої діяльності у дітей дошкільного віку з ТПМ передбачає декілька 

рівнів допомоги: пояснення,  представлення зразків виконання завдання, 

використання наочного матеріалу та технічних засобів навчання, пояснення 

значення нових слів, відображене промовляння, навідні запитання, підказка, 

вказівка тощо. 

При розробці системи диференційованої логопедичної корекції 

мовленнєвої діяльності, крім загальнодидактичних, важливого значення має 

низка спеціальних принципів.  

Серед принципів побудови зазначеної системи виокремлено дві групи. 

Першу групу складають принципи, які визначають опору на загальні 
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закономірності розвитку мовлення дітей у нормі. Серед них: принцип 

урахування програмових вимог до розвитку мовлення дітей старшого 

дошкільного віку; принцип урахування закономірностей розвитку дитини та 

мовлення в онтогенезі, принцип емоційно-позитивної спрямованості 

корекційно-розвивального впливу, принцип урахування специфічних 

труднощів дітей при формуванні мовленнєвих умінь та навичок, принцип 

опори на наочність та правильний мовленнєвий зразок при оволодінні дітьми 

мовленнєвими уміннями і навичками, принцип максимальної мовленнєвої 

активності дітей із ТПМ, принцип комунікативної спрямованості навчання, 

принцип максимальної особистісної спрямованості корекційного впливу, 

принцип випереджувального розвитку розуміння мовлення над його 

продукуванням, принцип створення мовленнєвого розвивального 

середовища, принцип максимального наближення навчального матеріалу до 

реалій природничого та соціального середовища,  принцип спіралевидної 

будови навчально-розвивального матеріалу,  принцип самоконтролю та 

самооцінки, принцип інтерактивності, принцип використання інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Принцип урахування закономірностей розвитку дитини та мовлення 

в онтогенезі передбачає організацію спеціального педагогічного впливу на 

дитину з мовленнєвими порушеннями, корекцію її вад з урахуванням 

структури дефекту, особливостей загального та мовленнєвого розвитку в 

онтогенезі та дизонтогенезі, урахування патологічних проявів, 

становленню психічних утворень вищих рівнів організації, особливостей 

вікових періодів психічного розвитку з притаманними для них відносно 

стійкими якісними особливостями, що визначаються сукупністю 

багатьох умов: системою вимог до розвитку дитини на даному етапі її 

життя, сутністю взаємовідносин із оточуючими, типом діяльності, якою 

вона оволодіває.  

Принцип емоційно-позитивної спрямованості та мотивації корекційно-

розвивального впливу. На заняттях, під час проведення бесід, діалогів, ігор 
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педагог повинен підтримувати ініціативу дитини, стимулювати використання 

її мовленнєвого багажу, набутих умінь і навичок, створювати ситуацію 

успіху для кожної дитини та позитивної мотивації до корекційно-

розвивальної взаємодії. Це вимагає постійної підтримки внутрішніх мотивів 

до навчально-корекційної діяльності, серед яких: інтереси, потреби, 

прагнення до пізнання, захопленість процесом і результатами навчання. 

Принцип опори на наочність та правильний мовленнєвий зразок визначає 

необхідність будувати процес засвоєння навчального матеріалу на основі 

чуттєвого сприйняття та набутого досвіду. Цей принцип визначає логіку 

пізнання від чуттєво-наочного до абстрактно-логічного, від наочності 

чуттєво-конкретної (об'єкти в натурі, малюнки, макети та ін.) до наочності 

абстрактної й символічної (схеми, таблиці).  

Принцип максимальної мовленнєвої активності дітей із ТПМ. Мовні 

узагальнення, формуванню яких надається сильний імпульс через 

використання системи спеціальних тренувальних вправ, отримують 

розвиток, закріплюються у ході різноманітної мовленнєвої практики на 

різних заняттях та поза ними.  

Принцип комунікативної спрямованості навчання пов’язується з такою 

організацією навчального процесу, яка моделюватиме процес спілкування, 

тобто зі створенням на навчальних заняттях умов для мовленнєвого 

спілкування, практичною спрямованістю навчання мови. Дитина 

дошкільного віку, в тому числі з порушенням мовленнєвого розвитку, 

постійно перебуває в ситуації спілкування, послуговуючись при цьому 

обмеженим запасом мовних засобів (фонетичних, граматичних, лексичних), і 

саме наявність сформованої потреби в спілкуванні з дорослими й 

однолітками спонукає її до накопичення певної кількості вербальних і 

невербальних засобів, оволодіння якими сприяє досягненню взаєморозуміння 

з тими, хто її оточує. Цей принцип визначає і зміст навчання, і відбір 

лінгвістичного матеріалу, конкретизацію сфер і ситуацій спілкування. 

Принцип максимальної особистісної спрямованості корекційного 
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впливу при оволодінні дітьми словотворчими уміннями і навичками. Система 

диференційованої логопедичної корекції мовленнєвої діяльності у дітей із 

ТПМ передбачає диференціацію в організації, змісті, методах відповідно до 

особливостей та глибини порушень. 

Опора на зазначений принцип, по-перше, дозволяє дітям із перших днів 

цілеспрямованої корекційно-розвивальної роботи засвоїти знання в тому 

темпі, який співвідноситься з їх пізнавальними можливостями та 

особливостями мовленнєвого  порушення. По-друге, надає можливість дітям 

із тяжкими порушеннями мовлення максимально розвивати власні позитивні 

задатки, розкривати інтелектуальний потенціал. 

Розробка і реалізація системи диференційованої логокорекції 

мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ забезпечує об’єднання всіх напрямків 

процесу супроводу (діагностичного, психолого-педагогічного, сімейного) у 

закладах освіти, спрямованих на індивідуально-орієнтовану, максимальну 

корекцію порушень, а також навчання та виховання.    

Принцип випереджувального розвитку розуміння мовлення над його 

продукуванням забезпечує створення умов для початкового етапу розвитку 

розуміння мови, семантичних значень похідних слів та тих відтінків, які 

надають словам словотворчі афікси. Заняття мають будуватися з опорою на 

наочну ситуацію, поступово переходити до визначення лексичних і 

граматичних значень, логічних зв’язків між словами на контекстному рівні.  

Принцип створення мовленнєвого розвивального середовища 

передбачає варіативне використання дидактичних матеріалів, моделювання 

методів і прийомів навчання з метою розвитку мовленнєвої діяльності 

дошкільників із ТПМ з урахуванням ступеня прояву мовленнєвого 

порушення, когнітивного стилю сприйняття інформації, когнітивної 

гнучкості. 

Наступним принципом є максимальне наближення навчального 

матеріалу до реалій природничого та соціального середовища. Реалізація 

цього підходу сприяє розумінню дітьми реалій навколишнього середовища, 
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співвіднесення нових слів із предметними еталонами, адекватного їх 

застосування, а також важливості знань, необхідності постійного їх 

поповнення.  

Принцип спіралевидної будови навчально-розвивального матеріалу 

дозволяє повертатися до вивченого раніше і розглядати його всебічно на 

більш складному рівні, що дає можливість дітям із низьким рівнем 

сформованості словотворчих умінь і навичок закріпити, а іншим – поглибити 

знання. 

Не менш важливим є принцип самоконтролю та самооцінки власної 

мовленнєвої діяльності, що дозволяє дітям із тяжкими порушеннями 

мовлення не лише більш усвідомлено ставитися до корекційно-

розвивального процесу, а й спостерігати динаміку особистого просування 

вперед, своєчасно коригувати власну мовленнєву діяльність. 

Принцип  інтерактивності логопедичного впливу означає, що в 

процесі взаємодії логопед-логопат має бути двостороння взаємодія дитини і 

педагога. 

Принцип використання інформаційно-комунікаційних технологій 

передбачає зосередження уваги на внутрішньому та зовнішньому зворотному 

зв’язку. Внутрішній зворотний зв'язок представляє собою інформацію, яка 

надходить від об'єкта електронної інформації до дитини з ТПМ у відповідь на 

його дії під час виконання вправ. Такий зв'язок передбачається для 

самокорекції  дитиною власної діяльності. Внутрішній зворотний зв'язок дає 

можливість дитині усвідомити висновок про успішність або помилковість 

навчальної діяльності, що є стимулом до подальших дій, допомагає оцінити й 

скоригувати результати власної діяльності. 

     Внутрішній зворотний зв'язок може бути консультативний і 

результативний. В якості консультації можуть виступати допомога, 

роз'яснення, підказка, спонукання і т.п. Результативний зворотний зв'язок 

може бути: від повідомлення дитині інформації про правильність вирішення 

завдання до демонстрації правильного результату або способу дії. Інформація 
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зовнішнього зворотного зв'язку надходить до педагога-логопеда, який 

проводить корекційну логопедичну роботу з використанням комп'ютерної 

техніки та засобів інформатизації. 

Отже, реалізація наведених принципів має здійснюватися комплексно, 

у взаємозв’язку з іншими дидактичними принципами. 

Принципи другої групи – спеціально-організаційні – забезпечують 

корекційно-розвивальну основу логопедичного впливу.  

Наприклад, при формуванні словотворчого компонента мовленнєвої 

діяльності у дітей із ТПМ до принципів другої групи входять: принцип 

урахування впливу словотворчої компетенції на розвиток мовленнєвої 

комунікації та мовної здібності, принцип розвитку словотворчої та 

комунікативної компетентності, принцип поступового нарощування 

словотворчого потенціалу дитини, принцип комплексного системного 

підходу до формування словотворчої компетенції, принцип автоматизації 

мовленнєвих словотворчих навичок, принцип цілеспрямованого відбору 

лексичного матеріалу, принцип урахування специфічних труднощів дітей при 

формуванні словотворчих умінь та навичок. 

Система диференційованої логопедичної корекції охоплює три 

взаємопов’язаних етапи: діагностико-пропедевтико-репродуктивний, 

діяльнісно-диференційований та інтерпретаційно-нормативний. Змістовими 

лініями до кожного етапу відповідно визначено: аналітично-смислову, 

репродуктивно-відтворюючу, інтерпретаційно-пошукову. 

Протягом першого етапу – діагностико-пропедевтико-

репродуктивного – відбувається підготовка дітей із тяжкими порушеннями 

мовлення до самостійного репродукування та інтуїтивного узагальнення 

спеціальних мовних та мовленнєвих умінь і навичок, формування 

індивідуального корекційного освітнього маршруту в окресленому мовному 

та мовленнєвому просторі, “зони психологічного комфорту” та освітньо-

корекційного розвивального середовища, підбір необхідного мовленнєвого, 

дидактичного, наочного матеріалу для здійснення диференційованого 



 17 

підходу у процесі формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей із ТПМ. 

На першому етапі реалізуються такі спеціальні педагогічні умови 

диференційованої логокорекції: адаптація засобів педагогічного процесу до 

особливостей мовленнєвої та пізнавальної діяльності дітей; створення 

розвивального та мовленнєвого середовища для вирішення мовленнєвих 

завдань відповідно до рівнів мовленнєвого розвитку дітей із ТПМ; 

використання спеціальних корекційних прийомів, які сприяють створенню 

емоційно-позитивного настрою в процесі логопедичної корекційно-

розвивальної взаємодії. 

На другому етапі – діяльнісно-диференційованому – відбувається 

адаптація дітей до умов диференційованого корекційного логопедичного 

впливу, закладання основ теоретичної грамотності, стимулювання до 

вживання нормативних мовленнєвих моделей, формування умінь і навичок 

виконувати завдання за аналогією, словесною інструкцією, залучення до 

мовленнєво-репродуктивної та оцінно-контрольної діяльності з урахуванням 

структури дефекту та особливостей його прояву у дітей старшого 

дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, накопичення 

практичного досвіду, формування практичних (дотеоретичних) знань, 

забезпечення ефективності процесу диференційованого корекційно-

розвивального логопедичного впливу.  

Відтак, реалізуються спеціальні педагогічні умови диференційованої 

логокорекції:  використання різноманітного оцінювання (вербального та 

невербального) результатів діяльності дітей із ТПМ; розширення 

комунікативної тематики, використання художнього слова, відео та аудіо 

записів,   мовленнєвих ігор різноманітної тематики.  

На третьому етапі інтерпретаційно-нормативному відбувається 

закріплення навичок не лише нормативного мовлення, але й розуміння 

семантичного значення нових слів дітьми з тяжкими порушеннями мовлення 

в різних видах діяльності, оцінювання результатів мовленнєвої діяльності та 

порівняння із запропонованими еталонами (мовленнєвими зразками 
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логопеда, нормативними моделями слів, представленими з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій та технічних засобів навчання, 

вимогами), перенесення набутих навичок з корекційно-ігрової діяльності в 

повсякденне спілкування. 

Спеціальні педагогічні умови, які забезпечують ефективність та 

результативність роботи на третьому етапі: актуалізація попереднього 

досвіду в різних комунікативних ситуаціях, максимальне залучення дітей із 

ТПМ до драматизації художніх творів та казок, вербальна інтерпретація 

нових словесних утворень.  

До кожного етапу розробляється система занять, ігрових мовленнєвих 

вправ, ситуацій, ігор, які містять диференційовані завдання для формування 

практичних навичок самостійного нормативного мовлення. З цією метою 

розроблено цикл тематичних ігор-занять. На всіх заняттях необхідно 

спонукати дітей до виконання різноманітних завдань, повторення 

нормативних мовних еталонів за логопедом, ігровими та казковими героями, 

однолітками. Провідною формою роботи є дуетні (2 дитини) та індивідуальні 

(1 дитина) заняття.  

Найбільш доцільними формами організації диференційованого 

логопедичного впливу визначено підгрупові, дуетні та індивідуальні заняття. 

Підгрупові заняття передбачають диференційовані завдання для підгрупи 

дітей, які мають подібні за структурою дефекти. Індивідуальні заняття 

проводяться логопедом з однією дитиною. Дуетні заняття проводяться з 

двома дітьми. Особливість дуетного заняття полягає в тому, що з метою 

формування нормативного мовлення один або два (за необхідністю) рази на 

тиждень об’єднуються 2 дитини з однаковою клінічною формою порушення 

та однаковим рівнем сформованості мовленнєвих умінь і навичок. В останній 

тиждень місяця дуетне заняття для закріплення отриманих умінь і навичок 

можливо проводити з дітьми, які мають однакову клінічну форму 

мовленнєвого порушення, але різний рівень (високий і середній, достатній і 

низький) сформованості мовленнєвих умінь та навичок, що створює 
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додаткові можливості для наслідування правильного мовленнєвого зразку та 

формування у дітей із ТПМ дій взаємоконтролю та самоконтролю, 

взаємооцінки та самооцінки мовленнєвої діяльності. 

На підставі визначення компетентнісного аспекту формування 

мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ логопедичні заняття умовно поділені 

за типами: заняття з формування мовної, мовленнєвої та комунікативної 

компетенцій. 

Заняття з формування мовної компетенції у дошкільників із ТПМ за 

видами поділяються на: заняття з формування базових фонетичних та 

орфоепічних умінь; заняття з формування базових лексичних та граматичних 

умінь. 

Заняття з формування мовленнєвої компетенції у дітей із ТПМ 

поділяються за видами наступним чином: заняття з формування навичок 

адекватного сприйняття та розуміння мовлення; заняття з формування 

відтворюючих мовленнєвих умінь та навичок; заняття з формування 

контрольно-оцінних умінь та навичок (здатність до контролю, 

взаємоконтролю та самоконтролю результатів мовленнєвої діяльності; 

заняття з формування умінь та навичок використовувати засоби рідної 

(української) мови у власному мовленні. 

Заняття з формування комунікативної компетенції у дітей із ТПМ 

включають наступні види занять: заняття з формування умінь та навичок 

встановлювати та підтримувати контакт зі співрозмовником; заняття з 

формування умінь та навичок добирати вербальні та невербальні засоби 

спілкування. 

Ефективність формування компетенцій у дитини з ТПМ як мовної 

особистості залежить від цілеспрямованого пошуку вчителями-логопедами 

шляхів удосконалення організації корекційної логопедичної роботи, 

урахування індивідуально-типологічних особливостей дитини з 

порушеннями мовленнєвого розвитку, свідомого проектування змісту 

корекційного навчання на основі оптимального поєднання традиційних та 
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інноваційних педагогічних технологій, дидактичних методів і прийомів. При 

цьому традиційні форми і методи навчання стають підґрунтям для 

наступного їх творчого переосмислення й оновлення.  

Проблема визначення результативності формування мовленнєвої 

діяльності у дітей із тяжкими порушеннями мовлення полягає у виборі 

показників за представленою критеріальною базою, що залежить від 

предмету вивчення та формування.  

Зокрема, при дослідженні рівнів сформованості словотворчої 

компоненти мовленнєвої діяльності у дошкільників із ТПМ була 

запропонована відповідна критеріальна база з наступними показниками. 

Показники критерію мотиваційно-когнітивно-аналітичної готовності до 

здійснення базових словотворчих операцій та дій у дітей із ТПМ (на 

матеріалі іменників, прикметників, дієслів): аудіальна ідентифікація твірних 

та похідних слів; визначення семантичної варіативності однокореневих 

словесних новоутворень у словотвірному ланцюжку; розуміння зміни 

значення слів від наявності в них словоутворюючих морфем (префіксів та 

суфіксів); визначення відповідності/невідповідності похідних слів мовним 

стандартам.  

Практично-діяльнісний критерій сформованості словотворчих умінь і 

навичок з показниками: сформованість узагальнених морфологічних навичок 

словотворення суфіксальним способом; сформованість узагальнених 

морфологічних навичок словотворення префіксальним способом; утворення 

нових слів переведенням однієї частини мови в іншу; утворення складних 

слів засобом злиття словотвірних основ 

Оцінно-комунікативно-діяльнісний критерій з показниками: готовність 

до вербально-семантичного аналізу твірних та похідних слів; здатність до 

вербально-аналітичного контролю словотворчої  діяльності; готовність до 

словотворчої інтерпретаційної діяльності.  

Отже, критеріальну базу вивчення сформованості  мовленнєвої 

діяльності складають три групи критеріїв: мотиваційно-когнітивно-
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аналітична готовність до здійснення базових мовленнєвих операцій та дій у 

дітей із ТПМ, практично-діяльнісне застосування узагальнених мовленнєвих 

знань, умінь і навичок дітьми із ТПМ та оцінно-комунікативно-діяльнісна 

готовність до вербально-семантичного аналізу мовленнєвого продукту, 

контролю за нормативністю діяльності та використанням мовних одиниць у 

зв’язному мовленні.   

Об’єднані у певну систему критеріальні показники дозволяють 

здійснити дифренціальну діагностику та зробити висновок про якісні зміни у 

формуванні та розвитку мовленнєвої діяльності у дошкільників із тяжкими 

порушеннями мовлення.   

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ: 

Ефективність формування мовленнєвої діяльності у дитини з ТПМ 

залежить від цілеспрямованого пошуку фахівцями шляхів удосконалення 

організації корекційної логопедичної роботи, урахування індивідуально-

типологічних особливостей дитини з порушеннями мовленнєвого розвитку, 

свідомого проектування змісту корекційного навчання на основі  

диференціальної діагностики мовленнєвої діяльності, оптимального 

поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій, 

дидактичних методів і прийомів. При цьому традиційні форми і методи 

навчання є підґрунтям для наступного їх творчого переосмислення й 

оновлення.  

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ: 

Ключові теоретичні і практичні напрацювання (принципи, дидактичні, 

технологічні, суб’єктивні умови, методи, рівні допомоги, критеріальна база, 

етапи роботи) щодо організації системної логокорекції мовленнєвої 

діяльності у дітей із ТПМ можуть бути рекомендовані для подальшого 

застосування у навчально-корекційний процес спеціальних освітніх закладів 

для дітей із тяжкими порушеннями мовлення.  
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