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формування та розвитку слухо-
мовленнєвоѓ памʼятђ у дђтей дошкђльного 
вђку ђз загальним недорозвиненням 
мовлення. 

В статье рассматривается особен-
ности формирования и развития слухо-
речевой памяти у детей дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи. 

The features of the formation and 
development of auditory memory in preschool 
children who have a general hypoplasia of 
speech deals with the article. 
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Постановка проблеми. Проблема 
формування слухо-мовленнєвої памʼяті у 
дітей дошкільного віку із загальним 
недорозвиненням мовлення в умовах 

сьогодення є досить актуальною. Фахівці 
спеціальної освіти наголошують на тому, 
що порушення слухо-мовленнєвої памяті 
негативно впливають на мовленнєвий 
розвиток дитини. Разом із порушеннями 
лексико-граматичної складової мовлен-
ня, порушується слухове сприймання і 
слухова увага. В звʼязку з цим змінюється 
процес формування мовленнєвої діяль-
ності в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Науково-теоретичний аналіз 
вітчизняних та зарубіжних наукових 
джерел показав, що вивченням особли-
востей памʼяті у дітей із порушенням 
мовлення займалися Белякова Л. І., Ви-
готський Л. С., Власенко І. Т., Гаврило-
ва Н. С., Гаркуша Ю. Ф., Лурія О. Р., Мак-
лова А. Г., Усанова О. М., Фігередо Е. Л. та 
інші науковці. Проблемами розвитку 
памʼяті у дітей із загальним недорозви-
ненням мовлення, а також дослідженням 
слухо-мовленнєвої памʼяті займались 
Виготський Л. С., Волкова Л. С., Елько-
ніна Д. Б., Жане П., Зінченко Т. П., Істо-
міна З. М., Лебедева О. С. 

Мета статті – на основі аналізу 
наукової літератури висвітлити особли-
вості розвитку слухо-мовленєвої памʼяті 
у дітей дошкільного віку із загальним  
недорозвиненням мовлення. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. На думку Ельконіна Д. Б., памʼять 
грає величезну роль в становленні 
психічного розвитку дошкільника. Вона 
визначає успішність формування інших 
психічних пізнавальних процесів, і в той 
же час є найбільш чутливою до будь-яких 
змін, які торкаються головного мозку 
дитини. І тому може виступати, як 
своєрідний показник стану психічного 
розвитку в цілому. 

У дошкільному віці розвиток образних 
форм пізнання відбувається швидкими 
темпами. Серед них образна памʼять 
займає центральне місце. Дошкільний 
період найбільш сприятливий до 
розвитку цього виду памʼяті. Той факт, 
що памʼять формується у дошкільника 
найбільш інтенсивно в порівнянні з 
іншими здібностями, є привабливим для 
максимального розвитку слухо-мовлен-
нєвої памʼяті дитини із загальним 
недорозвиненням мовлення. Для 
прогресивного розвитку слухо-мовлен-
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нєвої памʼяті дошкільників необхідно 
виявити умови, що сприяють цьому 
розвитку [1, с. 176]. 

Слухо-мовлєнєва памʼять – це образна 
памʼять, повʼязана з діяльністю слухового 
аналізатора та спрямована на запамʼя-
товування звуків: мовленнєвих і немов-
леннєвих. Цей вид памʼяті характери-
зується тим, що людина, може швидко і 
точно запамʼятати зміст подій, логіку 
міркувань, розуміти зміст прочитанного 
тексту. Слухо-мовленнєва памʼять 
лежить в основі здібностей людини, є 
умовою навчання, надбання знань, 
формування умінь і навичок [5, с. 121]. 

Необхідно відзначити, що слухо-
мовленєва памʼять дітей із загальним 
недорозвиненням мовлення формується 
в процесі діяльності так само, як і у дітей 
без порушень мовлення. Але процеси 
запамʼятовування, збереження і 
відтворення у дітей із ЗНМ мають свої 
особливості [4, с. 26].  

Дослідники вказують на те, що у дітей 
із ЗНМ відмічається низький обсяг слухо-
вого запамʼятовування, швидке забуван-
ня отриманої інформації, різноманітні 
помилки відтворення (Белякова Л. І., 
Власенко І. Т.) 

Своєчасне виявлення недоліків слухо-
мовленєвої памʼяті та подальша їх 
корекція дозволяє домогтися макси-
мальної результативності в системі лого-
педичної роботи з усунення загального 
недорозвинення мовлення і найуспіш-
ніше підготувати дітей до подальшого 
шкільного навчання. 

У дітей із загальним недороз-
виненням мовлення відмічаються такі 
труднощі, які повʼязані з недостанім 
розвитком слухо-мовленєвої памʼяті: 
 низький обсяг мовного матеріалу, що 

запамʼятовується як на тривалий, так і 
на короткий час; 

 швидке забування мовного матеріалу, 
запропонованого для запамʼятову-
вання; 

 спотворення і смислові заміни слів під 
час відтворення; 

 при відтворенні мовного матеріалу 
спостерігаються заміни слів за 
фонетичною подібністю; 

 слова, повʼязані між собою за змістом, 
запамʼятовуються краще, ніж роз-
різнені слова [2, с. 145]. 

Але не тільки ступінь розвитку мов-
лення залежить від рівня розвитку 
памʼяті дитини, а й рівень розвитку 
памʼяті залежить від ступеня сформо-
ваності мовлення. 

У дошкільників із нормальним 
мовленнєвим розвитком під час відтво-
рення матеріалу виявляеться певна 
організованість, зосередженість. У дітей 
із ЗНМ виявляється імпульсивність, 
підвищена рухова активність чи 
навпаки-сповільненість. Діти з нормаль-
ним мовленнєвим розвитком при нав-
мисному запамʼятовуванні відтворюють 
більше інформації, ніж діти із ЗНМ. Для 
якісного запамʼятовування матеріалу 
дитині з типовим мовленневим розвит-
ком потрібно повторити матеріал  
1-2 рази. А дитині із загальним недороз-
виненням мовлення – від 3 до 5 разів. 

Таким чином, можна зазначити, що 
памʼять дошкільника є центральною 
психічної функцією, що визначає інші 
процеси, які в першу чергу повʼязані із 
мовленнєвим розвитком дітей [1, с. 89].  

Дослідження памʼяті дітей із пору-
шенням мовлення показало, що у них 
страждає розвиток слухової-мовленнєвої 
памʼяті. Згідно з дослідженнями 
Власенко І. Т., які констатували деяке 
загальне зниження в обсязі слухо-мов-
леннєвої памʼяті у дітей із порушенням 
мовлення, простежується взаємозвʼязок 
між рівнем слухового та мовленневого 
розвитку [3, с. 123]. 

На думку багатьох авторів, порушення 
розвитку слухо-мовленневої памʼяті 
проявляється у труднощах збереження 
та відтворення інформації, нерівномір-
ності відтворення з тенденцією до 
зменшення кількості слів. Найбільш часті 
помилки-це заміна складних слів на 
асоціації, зниження обсягу, міцності 
запамʼятовування, а також сповіль-
неність запамʼятовування. Важливими 
чинниками, що впливають на слухо-
мовленнєву памʼять дітей із ЗНМ є 
особливості мислення, недостатня 
саморегуляція порушення різних видів 
сприймання. 

Для дітей із загальним недорозви-
ненням мовлення характерним також є 
недостатній розвиток мимовільної па-
мʼяті. Те, що діти із нормою мовлен-
нєвого розвитку запамʼятовують легко, у 
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дітей із порушення мовлення викликає 
багато зусиль. Багаторазове повторення 
призводить до втоми і дитина втрачає 
інтерес до завдання, тому результат 
погіршується.  

Продуктивність запамʼятовування 
залежить від форми подання матеріалу. 
Діти із ЗНМ краще запамʼятовують 
наочний матеріал, ніж вербальний. Якщо 
говорити про мисленнєву активність, то 
у дітей із нормальним мовленнєвим 
розвитком характерне свідоме праг-
нення застосовувати ті самі логічні 
операції, що й під час запамʼятовування. У 
більшості дітей із загальним недороз-
виненням мовлення такого не спосте-
рігається [6, с. 97]. 

Розвиток мимовільної памʼяті має 
важливе значення для підготовки дити-
ни до шкільного навчання. Навчальна 
діяльність неможлива, якщо дитина буде 
запамʼятовувати тільки те, що її 
безпосередньо цікавить.  

Всі ці процеси є основою для 
формування слухо-мовленневої памʼяті, 
та подальшого навчання дитини. 

Висновки та перспективи подаль-
шого розвитку. Слухо-мовлєннєва па-
мʼять у дітей із загальним недорозви-
ненням мовлення має свої особливості та 
певні порушення, які в свою чергу 
відображаються як на мовленнєвому так 
і на психічному розвиткові дитини. 

Результати дослідження слухо-мов-
леннєвої памʼяті у дітей із загальним 
недорозвиненням демонструють: слаб-
кість утримання мовленнєвих сигналів і 
неточне відтворення почутих слів, 
низький рівень розвитку довільності та 
контролю слухової памʼяті, порушення 
впізнавання слів запропонованих на слух, 
погана реакція на мовні стимули, повіль-
не орієнтування в умовах завдання. 
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У статтђ розкрито загальнђ вђдомостђ 
розвитку словника дђтей ђз загальним 
недорозвиненням мовлення, викорис-
тання ляльок у процесђ розвитку слов-
ника дђтей ђз загальним недорозвиненням 
мовлення. 

В статье раскрыты общие сведения 
развития словаря детей с общим недораз-
витием речи, использование кукол в 
процессе развития словаря детей с 
общим недоразвитием речи. 

The article reveals general information on 
the development of the vocabulary of children 
with general speech underdevelopment, the 
use of dolls in the development of the 
vocabulary of children with general speech 
underdevelopment. 
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