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Постановка проблеми. Термін «недо-
розвинення мовлення» використовують 
для позначення більш низького рівня 
сформованості певної мовленнєвої функ-
ції чи мовленнєвої системи в цілому  
[4, с. 235]. 

Під загальним недорозвиненням мов-
лення (ЗНМ) у дітей із нормальнім слу-
хом і первинно збереженим інтелектом 
розуміють таку форму мовленнєвої 
аномалії, за якої порушено формування 
усіх компонентів мовленнєвої системи, 
які відносяться як до звукової, так і до 
смислової сторони мовлення [1, с. 67]. 

Провідними порушеннями мовлення у 
дітей із ЗНМ є засвоєння та вико-
ристання граматики та лексики рідної 
мови (Г. Жаренкова, Р. Лалаєва, Р. Лєвіна, 
В. Орфінська, Є. Соботович, Л. Спірова, 
Л. Трофименко та інші) [4, с. 235].  

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Вивченням порушень мовлення 
займалися такі вчені як Э. Бейн, М. Бур-
лакова, Т. Візель, Б. Гріншпун, С. Коган, 
А. Лурія, С. Ляпідевський, О. Правдіна, 
Ф. Рау, М. Хватцев, Л. Цвєткова, С. Шклов-
ський та багато інших. 

Загальне недорозвинення мовлення із 
точки зору причинності і механізмів 
вивчалось багатьма дослідниками (Г. Жа-
ренкова, Н. Жукова, Р. Лєвіна, О. Лурія, 
О. Мастюкова, О. Корнєв, Є. Соботович, 
В. Тищенко, Т. Філічева) [4, с. 237]. 

Мета статті. Дослідити стан зв’язного 
мовлення дітей середнього дошкільного 
віку із ЗНМ ІІІ рівня. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. З метою дослідження стану 
мовлення дітей середнього дошкільного 
віку із загальним недорозвиненням 
мовлення на базі Сумського дошкільного 
навчального закладу №6 «Метелик» було 
проведено констатувальний етап дослід-
ження. У дослідженні брали участь 10 ді-
тей віком 4 роки із загальним недороз-
виненням мовлення ІІІ рівня. Було дос-
ліджено такі сфери мовленнєвої діяль-
ності: граматична будова мовлення; 
лексична будова мовлення; звуковимова; 
зв’язне мовлення. 

На початку дослідження були прове-
дені бесіди з батьками дошкільників, із 
метою визначення причин порушення 
мовлення. У шести з десяти матерів ва-
гітність та пологи протікали нормально. 
Проте у двох матерів спостерігали 
токсикози у першій третині вагітності. У 
однієї матері були токсикози на більш 
пізніх термінах вагітності. Провівши 
бесіду ще з однією матір’ю з’ясувалося, 
що пологи були складними та затяж-
ними, що є ймовірною причиною наяв-
ного в дитини мовленнєвого порушення.  

У своєму дослідженні стану мовлення 
дітей ми використовували такі методики 
Ю. Рібцун «Обстеження лексичної сторо-
ни мовлення дошкільників із ЗНМ», 
А. Малярчук «Обстеження мовлення ді-
тей. Дидактичний матеріал». Обстеження 



Сучасні проблеми логопедії та реабілітації (14 квітня 2017 року, м. Суми) 

 

90 

проводилося за мовленнєвою карткою.  
Дослідження мовлення дошкільників 

включало такі етапи: 1) обстеження 
граматичної будови мовлення; 2) обсте-
ження стану лексичної складової мовлен-
ня; 3) обстеження стану звуковимови;  
4) обстеження зв’язного мовлення. 

Перший етап включає наступні 
завдання: 

Завдання 1.  
Матеріал: сюжетні та серійні 

картинки. Опис завдання: За вказівкою 
логопеда дитина має скласти речення 
або коротке оповідання з опорою на 
сюжетні або серійні картинки; 

Завдання 2.  
Матеріал: малюнки-асоціації слів. 

Опис завдання: скласти речення за 
опорними словами; скласти речення за 
окремими словами, розташованими в 
безладді. 

Завдання 3.  
Матеріал: сюжетні та предметні 

малюнки. Опис завдання: Логопед 
пропонує дитині розглянути малюнок та 
відповісти на запитання. Звідки йдуть 
діти? Чим ріжуть хліб? Що робить котик? 

Завдання 4.  
Матеріал: предметні малюнки. Опис 

завдання: Логопед дає вказівку дитині: «я 
буду називати великі предмети, а ти 
маленькі» [2]. 

Другий етап включає в себе такі 
напрямки: 

Стабілізація слухового сприймання. 
Було використано завдання «Хитрі сло-
вечка». Матеріл: альбом із зображен-
нями пар предметів, що позначають 
слова-пароніми (рак-лак, миска-мишка, 
Марина-малина; кіт-кит, коза-коса). Мов-
леннєвий матеріал: слова-пароніми, в 
яких протиставляються звуки: [б]–[г]; 
[с]–[ш]; [р]–[л]; [и]–[і], [з]–[с]. Опис гри: 
Логопед пропонує дитині розглянути 
картинки, подані парами. Дитина повин-
на показати ту з них, яку вкаже логопед. 

Завдання «Вірно чи ні?». Матеріал: 
іграшки (лялька, лисичка, котик, вед-
медик). Опис завдання: Логопед показує 
дитині іграшку, повідомляє, що буде 
називати її то правильно, то ні. Дитина 
уважно слухає, і на правильне називання 
киває, а на помилкове заперечно хитає 
головою. 

Розуміння різних рівнів лексичних 
узагальнень. Завдання «Чия іграшка?». 
Матеріал: аркуш із зображенням іграшок 
різного розміру (великі та маленькі), 
подані парами (м’яч, пірамідка, літачок). 
Мовленнєвий матеріал: великий–малень-
кий, хороший–поганий, весела–сумна. 
Опис завдання: Логопед розповідає, що 
якось подружилися слоненя Кім і 
мишеня Маус. Вони дуже часто граються 
разом. Дитина має знайти і показати всі 
маленькі (великі), веселі (сумні) іграшки. 

Завдання «Хто що робить?». Матеріал: 
картки із зображенням чотирьох пред-
метів, які виконують одну дію (дівчинка, 
собачка, курка, котик – іде; дитина, 
порося, м’яч, ложка біля тарілки – 
лежить; дятел, молоток, дівчинка у 
двері, коник копитцями – стукає, хлоп-
чик, котик, дівчинка, зайчик – їсть, ко-
тик, бабуся, курочка, дівчинка – спить), 
та двома конфліктними картинками 
(зайчик сидить, хлопчик стоїть; квітка 
стоїть у в азі, котик біжить; дівчинка 
малює, тато читає; котик п’є молочко, 
дівчинка нюхає квітку; собачка лежить, 
дівчинка сидить). Опис завдання: Логопед 
пропонує дитині уважно розглянути 
картинки і показати ті з них, на яких 
зображена певна дія. 

Сформованість видо-родових понять. 
Завдання «Смачне частування». Мате-
ріал: предметні малюнки (яблуко, помі-
дор, сосиска, цукерка); конфліктні зобра-
ження (м’ячик, кубик). Опис завдання: 
Логопед пропонує уявити, що до нього 
прийдуть гості. Дитина має показати 
серед зображень тільки ті, якими можна 
почастувати гостей. 

Завдання «Допоможи Оленці». Мате-
ріал: предметні малюнки (сукня, кофта, 
куртка); конфліктні зображення (руш-
ник, серветка, каструля). Опис завдання: 
Логопед розповідає, що лялька Оленка не 
любить складати свої речі, розкидає їх. 
Дитина має знайти і показати серед 
малюнків предмети одягу. 

Розуміння семантичних зв’язків. Зав-
дання «Літо-зима». Обладнання: сюжетні 
картинки «Зима», «Літо», предметні ма-
люнки до них (зима – сніжинка, сніговик, 
санчата, рукавички; літо – вишні, мете-
лик, квітка, листочок). Опис завдання: 
Перед дитиною викладають сюжетні 
картинки, поруч кладуться предметні. 
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Почергово беручи предметні малюнки, 
потрібно визначити, якій саме порі року 
вона відповідає, і покласти під тим чи 
іншим сюжетним малюнком. 

Завдання «Слова-близнюки». Мате-
ріал: малюнки із зображенням предметів, 
які мають ручку (хлопчик, двері, каст-
руля, кошик, парасолька), ніжку (стіл, 
стілець, гриб, лялька), хвостик (риба, 
дівчинка, мишка, яблуко, пташка), сю-
жетні картинки (дощ, хлопчик, собачка – 
іде, дівчинка стрибає, зайчик біжить; 
качка, човен, рибка – пливе, хлопчик 
купається, кішка вмивається; птах, літак, 
кулька, метелик – летить, хлопчик ро-
бить гімнастику, кораблик пливе). Опис 
завдання: Логопед розкладає перед 
дитиною предметні малюнки однієї 
групи, називає їх і пропонує показати на 
всіх зображеннях ручку (ніжку, хвостик) 
[2; 3, с. 95-103]. 

На третьому етапі необхідно з’ясу-
вати вміння вимовляти звук ізольовано 
та використовувати його в самостійному 
мовленні. Необхідно звернути увагу на 
недоліки звуковимови: заміна, спотво-
рення або відсутність певних звуків. 
Потрібно з’ясувати як дитина вимовляє 
слова з різною складовою структурою, 
можливо вона переставляє звуки та 
склади, або вони взагалі випадають. 

Під час обстеження вимови звуків у 
словах потрібно використовувати набір 
предметних малюнків. Щоб виявити у 
дитини вміння вимовляти ті або інші 
звуки мови логопед дає завдання наз-
вати лише ті малюнки в яких є заданий 
звук (на початку, в кінці, середині слова). 
Якщо дитина самостійно не може вимо-
вити звук, логопед дає вказівку повто-
рити це слово за ним. 

Четвертий етап дослідження. Одним 
з найпростіших методів дослідження 
зв’язного мовлення дошкільника є ро-
бота з казкою. Можна використовувати 
такі завдання:  
1) Переказ улюбленої казки («Ріпка», 

«Курочка Ряба», «Солом’яний бичок»). 
Матеріал: сюжетні малюнки. Опис 
завдання: логопед дає завдання ди-
тині пригадати свою улюблену казку, 
якщо необхідно, можна використати 
наочну опору, та переказати зміст 
казки. Під час переказу логопед може 
задавати навідні запитання, що 

полегшить відповідь дитини.  
2) Бесіда за змістом казки. Матеріал: 

сюжетні малюнки. Опис завдання: 
логопед проводить невелику бесіду за 
змістом казки, яку обере дитина. 
Проаналізувавши результати обсте-

ження, можна зробити такий висновок.  
Порушення граматичної будови мов-

лення можна поділити на такі пору-
шення: 
– чотири з десяти дітей не узгоджують 

прикметники з іменниками;  
– троє з десяти дітей не використовує 

узагальнюючі слова; 
– шестеро дітей не утворює іменники з 

суфіксом пестливості;  
– семеро дітей не використовують у 

своєму мовленні прийменників;  
– половина дітей не узгоджують 

числівники з іменниками; 
– двоє дітей не утворюють іменники у 

формі множини. 
Лексична будова мовлення у всіх дітей 

недостатньо сформована на експре-
сивному рівні. 

Досліджуючи стан звуковимови 
виявили наступні порушення: пом’як-
шення свистячих – 2 дитини; парасиг-
матизм шиплячих – 6 дітей; парасиг-
матизм свистячих – 5 дітей; ламбдацизм 
– 5 дітей; ротацизм – 5 дітей; пара-
ротацизм – 2 дітей; гамацизм – 4 дітей; 
хітизм – 1 дитина; капацизм – 1 дитина; 
відсутність звуків африкатів – 1 дитина. 

Обстеження зв’язного мовлення 
показало, що у всіх дітей воно 
несформоване на експресивному рівні. 

Нами було введено такі критерії 
оцінювання: 

1 рівень – високий: дитина самостійно 
виконує усі завдання, які пропонує 
логопед; правильно відповідає на 
запитання, складає речення; може 
переказати зміст казки з наочною 
опорою та без неї. 

2 рівень – середній: дитина завдання 
виконує частково, потребує допомоги; 
довго думає над відповіддю на 
запитання; речення складає за 
допомогою навідних запитань; зміст 
казки переказує лише за допомогою 
навідних запитань. 

3 рівень – низький: завдання само-
стійно виконати не може, або взагалі не 
виконує; на запитання не відповідає 
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взагалі; речення не може скласти навіть 
із допомогою; переказати зміст казки не 
може, героїв на малюнку показує. 

Висновки та перспективи подаль-
ших розвідок. Як висновок можна 
сказати, що у дітей переважно всі сфери 
мовленнєвої діяльності порушені майже 
однаково. Звʼязне мовлення дітей зна-
ходяться переважно на низькому та 
середньому рівнях. Це доводить необ-
хідність розробки та впровадження мето-
дики розвитку зв’язного мовлення 
засобами казкотерапії. 
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Сумській області, а також надання їм 
корекційної допомоги. 

В статье предсталены особенности 
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of Sumy and Sumy region. 
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Постановка проблеми. Провідним 

напрямком розвитку сучасного сус-
пільства є створення необхідних умов 
для інтелектуального, духовного та фі-
зичного розвитку підростаючого поко-
ління, а також збереження та зміцнення 
здоров’я дитячої популяції. Але останнім 
часом, як наслідок дії різноманітних 
негативних чинників екзогенного та 
ендогенного походження, спостері-
гається тенденція до збільшення кіль-
кості дітей із вадами психофізичного 
розвитку. За дослідженнями ВООЗ, лише 
20% новонароджених дітей умовно вва-
жаються здоровими, інші – або страж-
дають порушеннями психофізичного 
розвитку, або займають стан між здо-
ров’ям та хворобою [1]. 

За даними Центру медичної статис-
тики МОЗ України, наразі зареєстровано 
близько одного мільйону дітей з по-
рушеннями мовлення, що потребують 
корекційної допомоги (і це лише серед 
діагностованих дітей) [3].  

На думку професора М. К. Шеремет, 
модернізація системи корекційної освіти, 
що відбувається в Україні, повинна 
здійснюватись через набуття нею бага-
тьох характерологічних ознак, серед яких 
необхідно виділити наступні: охоплення 
освітою всіх без виключення дітей із 
психофізичними вадами; рання діагнос-
тика і своєчасне виявлення освітніх 
потреб дитини, що передбачає про-
фесійний супровід дитини-інваліда, кон-
сультації для батьків, вчителів масових 
шкіл; підготовка фахівців, які сприйма-
тимуть нову систему та зможуть 
ефективно в ній працювати [4, 5]. 




