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У сучасній логопедії застосовується 
комплексний підхід до визначення і усунення 
загального недорозвинення мовлення. Цей 
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комплексне обстеження дітей із недороз-
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аналіз результатів дослідження дітей. 

В современной логопедии применяется 
комплексный подход к определению и устра-
нению общего недоразвития речи. Этот под-
ход основан на следующих принципах: комп-
лексное обследование детей с недоразвитием 

речи, выделение детей, подходящих по воз-
расту, динамическое изучение, каче- ственный 
анализ результатов обследова- ния детей.  

Modern speech therapy involves an integrated 
approach to identify and correct general 
underdevelopment of speech. This approach is 
based on the principles of: an integrated study of 
children with speech disorders, ageappropriate 
children, dynamic learning, qualitative analysis of 
the results of the study of the child.  
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Постановка проблеми. Розвиток су-
часної логопедії зумовлює потребу її 
розширення в рамках мультидисцип-
лінарного простору. У звʼязку з цим в наш 
час багато наукових понять і концепцій 
зазнають змін, повʼязаніих з їх уточнен-
ням, деталізацією і конкретизацією. Не 
виявилося винятком і таке поняття, як 
«Загальне недорозвинення мовлення».  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проведені В. Лубовским дослід-
ження розвитку словесної регуляції дій у 
дітей у нормі та патології показали, що 
закономірність аномального розвитку 
складають недостатність і специфічні 
особливості словесного опосередку-
вання. Недостатню участь словесної 
системи виявляється при цьому як в 
регуляції довільних реакцій, так і в інших 
видах психічної діяльності дітей. Це 
негативно впливає на процеси прийому, 
переробки та зберігання інформації, 
тобто обумовлює недоліки сприймання, 
памʼяті, мислення, регуляції діяльності в 
цілому. Для розуміння механізму та суті 
мовленнвих порушень надзвичайно 
важливе значення мають нейропсихо-
логічні дослідженьня О. Лурії і його 
послідовників (Е. Бейна, Е. Хомського, 
Л. Цвєткової та ін.). У роботах А. Лурії 
системно аналізується будова мозку і 
розглядється роль кожної з системних 
одиниць у здійсненні складних форм 
психологічної діяльності, в тому числі й 
мовленнєвої діяльності [2, с. 128].  

Мета статті – на основі аналізу 
науково-педагогічних літературних дже-
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рел висвітлити особливості застосування 
комплексного підходу до визначення і 
усунення загального недорозвинення 
мовлення. 

Виклад основного матеріалу. Засто-
сування нейропсихологічної теорії до 
вивчення дітей із проблемами психічного 
розвитку розширює і поглиблює можли-
вості аналізу мовленнєвих і немов-
леннєвих порушень. Дитячий мозок 
володіє більшою пластичністю і здат-
ністю до компенсації. У звʼязку з цим 
навіть при наявності уражень певних 
відділів мозку може не спостерігатися 
випадання певних функцій за рахунок 
перебудови міжфункціональних відно-
син в процесі розвитку.  

Мовлення – історична форма спілку-
вання людей засобами мови. Мовленнєве 
спілкування здійснюється за законами 
рідної мови, яка являє собою систему 
фонетичних, лексичних, граматичних і 
стилістичних засобів і правил спілку-
вання [1, с. 18].  

Мова та мовлення складають складну 
діалектичну єдність. Мовлення здійс-
нюється за правилами мови, і в той же 
час під дією низки факторів (вимог 
громадської практики, розвитку науки, 
взаємовпливів мов), вона суттєво змінює 
і вдосконалює мову.  

Особливу значущість для станов-
лення корекційної педагогіки мають 
наукові концепції Л. Виготського, який 
запропонував принципи системності, 
історизму, детермінізму. Виконуючи 
функцію спілкування дитини з 
дорослим, вона є базою для розвитку 
мислення; забезпечує можливість 
планування і регуляціі поведінки, 
організацію її психічного життя, 
впливає на розвиток особистості в 
цілому. Все викладене дозволяє визна-
чити комплексний підхід до вивчення 
категорії дітей із загальним недорозви-
ненням мовлення в сучасних умовах [1].  

Дослідження базувалося на принци-
пах, сформульованих повідними вітчиз-
няними дефектологами: Л. Виготським, 
В. Лубовським, С. Забрамною, О. Уса-
новою та ін.:  

1. Принцип комплексного вивчення 
дитини з мовленнєво патологією доз-
волив забезпечити всебічну оцінку 
особливостей його розвитку. Реалізація 

цього принципу здійснювалося в трьох 
напрямах:  
− Аналіз первинної документації, що 

стосується умов виховання дитини в 
сімʼї та дитячому садку, раннього 
мовленнєвого і психічно го розвитку; 
вивчення медичної документації, в 
якій знайшли відображення дані про 
стан нервової системи дітей із 
загальним недорозвиненням мовлен-
ня, їх соматичному і психічному 
розвитку.  

− Психолого-педагогічне вивчення ді-
тей дошкільного віку, яке прово-
дилося з допомогою широко відомих 
експериментальних методик, а також 
із застосуванням модифікованої мето-
дики для дошкільного віку.  

− Детальне логопедичне обстеження, 
що передбачає виявлення навичок 
звʼязного мовлення, обсягу пасивного 
і активного словника, правильності 
граматичного оформлення мовлення, 
ступінь сформованості фонетико-
фонематичних компонентів мови  
[3, с. 121].  
При проведенні логопедичного обсте-

ження використовувалися традиційні 
методики вивчення мовлення дітей, які 
були значно доповнені та розширені 
спеціальними методичними засобами. 
Виходячи з закономірностей мовлен-
нєвого розвитку дітей в нормі, було 
визначено необхідний мінімум словни-
кового запасу дітей, обсяг вживаних 
граматичних конструкцій, проведено 
аналіз існуючої «Програми дитячого 
саду», розділу «Розвиток мовлення».  

2. Принцип обліку виконаних завдань. 
Цей принцип орієнтує на підбір лексич-
ного матеріалу, методів і організаційних 
форм обстеження в залежності від 
вікових особливостей дітей дошкільного 
віку. Широко використовуються ігрові 
ситуації, індивідуальні, малогрупові та 
фронтальні форми обстеження, педаго-
гічне спостереження за мовленнєвою 
активністю дітей під час ігор, прогулянок 
та інших режимних моментів.  

3. Принцип динамічного вивчення 
дітей із загальним недорозвиненням 
мовлення дозволяє оцінити тенденції 
порушення мовленнєвого розвитку у 
дітей із різним ступенем вираженості 
патології та можливостей компенсації.  
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4. Принцип якісного аналізу результа-
тів вивчення дитини з мовленнєвими 
порушеннями є визначальним для вияв-
лення характеру мовленнєвих порушень 
у дітей різних груп, що дало можливість 
визначити основні напрямки коррек-
ційної роботи для усунення прогалин в 
мовленнєвому розвитку дітей. При цьому 
якісний аналіз результатів мовленнєвої 
діяльності дітей із ЗНМ передбачає 
обовʼязкове зіставлення з тими даними, 
які характеризують етапи і законо-
мірності розвитку мовлення у дітей без її 
порушень.  

Виходячи з вищеназваних принципів, 
були уточненні організаційні та змістовні 
аспекти логопедичного обстеження ді-
тей, що мають загальне недорозвинення 
мовлення різного ступеня вираженості.  

Перш ніж приступити до обстеження 
дитини, логопеду необхідно зібрати і 
проаналізувати попередні дані про її 
розвиток. У звʼязку з цим логопед вивчає 
інформацію, фікксує в наявній медичній 
документації. Як правило, це висновок 
таких специалістів: невропатолога або 
психоневролога (про стан мовлення та 
інтелекту), отоларинголога (щодо ста-
ну органів слуху та мовлення), окуліста 
(про стан органів зору), хірурга, пе-
діатра тощо [4, с. 22].  

З метою уточнення відомостей про 
характер раннього мовленнєвого, психіч-
ного і фізичного розвитку логопед про-
водить попередню бесіду з батьками 
дитини. Окремо уточнюється інформація 
про статус соціального та психологічного 
середовища, в якому знаходилася дитина 
з раннього дитинства. Логопедичні 
обстеження починається з ознайомчою 
бесіди, метою якої є не стільки вста-
новлення позитивного емоційного кон-
такту з дитиною, як визначення ступеня 
його готовності до участі в мовленнєвій 
комунікації, вміння адекватно сприймати 
питання, давати на них відповіді (одно-
слівні або розгорнуті) тощо. Крім цього 
вступна бесіда дозволяє скласти уяв-
лення про загальне звучання мовллення 
дитини, наявності або відсутності у неї 
яскраво виражених труднощів звуко-
вимови, лексико-граматичного або син-
таксичного оформлення мовленнєвого 
висловлювання. Зміст такої бесіди виз-
начається колом пізнавальних і вікових 

можливостей та інтересів дитини дош-
кільного віку. Зразки мовленнєвих вис-
ловлювань дитини, отриманих в ході 
вступної бесіди, фиксуються в мов-
леннєвій карті.  

При обстеженні стану словникового 
запасу (активного і пасивного) викорис-
товуються наступні прийоми:  
1) показ і називання картинок із зоб-

раженням: предметів, дій, обʼєктів з 
яскраво вираженими ознаками (бро-
ви, нора, сом, коси, зуби тощо.); 
предметів і їх частин (дерево – стов-
бур, гілки, коріння; чайник – носик); 
частин тіла людини, тварин, птахів 
(голова, вуха, очі, ніс, дзьоб); – 
професій і атрибутів до них (про-
давець – ваги, гирі; лікар – градусник); 
тварин, птахів і їх дитинчат (собака – 
цуценя, кішка – кошеня, свиня – 
порося, кінь – лоша тощо);  

2) розуміння і називання слів, що відно-
сяться до різних категорій: іменники, 
обʼєднуючі видові та родові поняття 
(рослини – дерева, кущі, квіти); дії, що 
позначають голосові реакції тварин і 
птахів (каркає, мукає, цвірінькає); 
почуття, емоції (плаче, сміється, 
веселится); різні явища природи (дощ, 
вітер, сніг); дії, повʼязані з різною 
професійною діяльністю (вимірює 
температуру, вчить дітей, робить 
укол, розносить пошту); семантичні 
близькі назви дій (миється – ку-
пається, спить – лежить, вʼяже – шиє); 
ознаки предметів, що позначають 
величину, форму, колір, вагу, темпе-
ратуру, сезонність (великий – малень-
кий, високий, низький, широкий – 
вузький тощо); ознаки, що вказують 
на продукти харчування і матеріал 
виготовлення (гороховий, рисовий, 
курячий, паперовий, хутряний, рези-
новий тощо);  

3) додавання в речення слова, відсут-
нього за змістом (квіти висохли – 
треба їх полити);  

4) підбір антонімів (солодко – гірко, 
веселощі – смуток);  

5) підбір синонімів (хлопчик – хоробрий, 
сміливий, відважний);  

6) підбір однорідних членів речення до 
заданих слів (сніг – йде, падає, лягає, 
виблискує, тане, блищить);  
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7) пояснення значень слів (барліг, 
каструля, чашка, тарілка);  

8) пояснення переносного значення слів 
і цілих виразів (широка душа, золоті 
руки, золота голова, румʼяний, як 
яблуко) [4].  
Обстеження граматичної будови 

мовлення спрямоване на визначення 
можливостей дитини адекватно розу-
міти і використовувати в мовленні різні 
граматичні категорії. У звʼязку з цим 
дітям пропонуються завдання:  
− на розуміння і вживання простих і 

складних прийменників (на, в, під, над, 
за, через, з-під, через, між, близько);  

− на вживання імеників родового 
відмінка множини (яблук, пальців, 
тарілок, чашок);  

− на утворення вищого ступеня прик-
метників : високий – вище, дорогий – 
дорожче, різкий – різкіше, простий – 
простіше [3, с. 85].  
Для визначення ступеня сформо-

ваності навичок словотвору підби-
раються завдання:  
1) на пояснення значення слів з опорою 

на їх словотворчу структуру (чайник, 
умивальник, вимикач, будильник, 
футболіст, письменник, мʼясник, 
шпаківня, порошинка тощо.);  

2) на утворення іменників чоловічого, 
жіночого та середнього роду зі змен-
шувально пестливим значенням (ре-
мінець, килимок); іменників зі 
збільшувальним значенням (чобо-
тища, ножиська); іменників з суфік-
сами дійової особи – ник, тель, (двір-
ник, грибник, учитель, вихователька, 
будівельник); іменників з суфіксами 
ник, -ниця (мильниця, серветниця, 
чайник, кавник); префіксальних 
дієслів зі значенням завершеності, 
тривалості дії (перестрибнув, під-
стрибнув, обійшов, підійшов, пішов, 
полив, вилив, налив); присвійних 
прикметників з суфіксами - ин, -ач 
(лисяча, вовча, бабусин, мамин); 
відносних прикметників із суфіксами 
(полуничний, вишневий, деревʼяний);  

3) на виявлення словотворчих здіб-
ностей («Придумай імʼя людині, яка ...» 
весь час грає, все кидає, все миє, 
завжди сміється, завжди сумує тощо.);  

4) на утворення складних слів (кри-
голам, пароплав, листопад, пилосос, 

снігокати, книголюб, бджоляр); на 
узгодження прикметників із імен-
никами в роді, числі, відмінку; на 
утворення множини іменників з 
непродуктивними закінченнями (лис-
тя, лошата); на розуміння грама-
тичних категорій («Покажи, де хлоп-
чик катає дівчинку, а де хлопчик 
катається», «Покажи, де кішка ловить 
мишку, а де кішку ловить мишка» 
тощо); на вживання дієслівних форм; 
Ввживання в самостійному мовленні 
різних типів речень (простих двух-
словний, поширених, складносуряд-
них і складнопідрядних); віднов-
лення порушеного порядку слів у 
реченні; складання речень по вихід-
ним словами, заданим в на- чільного 
формі [4, с. 90].  
3. Складання розповіді за картинкою 

та серією картинок. При підборі лек-
сичного матеріалу дотримуються наступ-
них принципів: насиченість лексичного 
матеріалу заданим звуком (сом, коси, ніс, 
підніс, каска, ананас); різноманітність 
лексичного матеріалу (наявність дослід-
жуваного звуку в різних частинах мови) 
[4, с. 91].  

Обстеження фонематичного слуху 
проводиться загальноприйнятими в 
логопедії прийомами.  

Для зʼясування ступеня оволодіння 
дітьми складовою структурою відби-
раються предметні та сюжетні картинки, 
що позначають різні види професій та 
дій, з ними повʼязаних.  

Звуковий склад слів, які відповідають 
цим картинкам, найрізноманітніший: 
різна кількість складів, зі збігом при-
голосних і без нього, з різними звуками 
(свистячими, шипячими, аффрикатами 
тощо).  

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Отже дослідження 
мовлення дітей із загальним недороз-
виненням мовлення має проводитися 
комплексно враховуючи принципи нор-
мального і аномального розвитку дітей. 
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ІГРИ З ПРИЩІПКАМИ НА 
ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

В статті висвітлено систему ігор з 
прищіпками як нетрадиційного методу 
корекційного навчання дітей з порушеннями 
мовлення, що дають можливість не відчу-
вати втоми і не знижують інтерес до 
заняття в цілому. 

В статье освещается система игор с 
прищепками как нетрадиционного метода 
коррекционного обучения детей с наруше-
ниями речи, которые дают возможность не 
чувствовать усталости и не снижают 
интерес к занятию в целом. 

The article highlinghts the system of games 
with clothespins as an unconventional method of 
corrective  education for children witn speech 
disturbance, which give the opportunity not to feel 
tired and not reduce interest in the lesson as a 
whole. 
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Постановка проблеми. Історично 
склалося так, що розвиток функцій 
мовлення і руки в людини йшов пара-
лельно, і першою формою спілкування 
людей один з одним були жести.  В даний 
час вченими встановлено, що рівень 
розвитку мовлення дітей перебуває в 
прямій залежності від ступеня сфор-
мованості тонких рухів пальців рук і 
вдосконалення мовлення безпосередньо 
залежить від ступеня тренування рук. 
Скоординовані рухи рук вимагають 
диференційованої роботи мозку. 

На думку відомого дослідника ди-
тячого мовлення М. М. Кольцової, «…є 
всі підстави розглядати кисть руки як 
орган мовлення – такий же, як 
артикуляційний апарат. З цієї точки 
зору проекція руки є ще однією мов-
леннєвою зоною мозку» [5]. 

Багаторічна робота з дітьми, які 
мають  різні проблеми в мовленнєвому і 

загальному розвитку показала, що 
необхідно вдосконалювати їх рухові і 
пізнавальні здібності. Розвиток рухових і 
пізнавальних здібностей реалізується 
через формування і вдосконалення: 
1) дрібної моторики пальців рук, рухових 

вмінь і навичок у маніпуляціях різ-
ними предметами (твердими і м’я-
кими, гладкими і шорсткими), вміння 
правильно тримати олівець, ручку; 

2) активного мовлення, поповнення 
словникового запасу новими понят-
тями; 

3) мислення, пам’яті, уваги, зосеред-
женості, зорового і слухового сприй-
мання; 

4) координації значних рухів, удос-
коналення рухових вмінь і навичок; 

5) просторових орієнтацій; 
6) навичок навчальної діяльності: вмін-

ня слухати, розуміти, виконувати сло-
весні інструкції педагога, вміння 
діяти, повторюючи показаний зразок. 
Таким чином, на заняттях з розвитку 

мовлення, а тим більше на корекційних, 
правомірно і необхідно застосування 
різноманітних прийомів, які сприяють 
розвитку дрібної моторики рук. 

Мета статті: визначити роль ігор з 
прищіпками як нетрадиційного методу 
корекційного навчання, які дають 
можливість не відчувати втоми і не 
знижують інтерес до заняття в цілому.  

Виклад основного матеріалу. Вже 
давно відомо, що нетрадиційні педаго-
гічні методи є ефективними засобами 
корекції мовленнєвих порушень у дітей 
дошкільного віку, особливо в дітей із 
загальним недорозвиненням мовлення 
(ЗНМ). Такі методи, що включені в усю 
систему корекційно-розвивального про-
цесу, оптимізують увесь процес корекції 
мовлення дітей, допомагають досяг-
ненню максимально можливих успіхів у 
подоланні мовленнєвих труднощів, 
створюють психофізіологічний комфорт 


