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різних фахівців: лікаря, логопеда, психоло-
га, фізіотерапевта і соціального працівни-
ка, діяльність яких спрямована на створен-
ня спеціальних умов, що сприяють корек-
ції всього симптомокомплексу заїкання. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 
ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ  

ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО 
РОЗВИТКУ 

 
 
У статті висвітлені особливості розвит-

ку звʼязного мовлення в дітей із затримкою 
психічного розвитку дошкільного віку. Подано 
характеристику звʼязного мовлення з позицій 
різних дослідників цього напряму. 

В статье освещены особенности развития 
связной речи у детей с задержкой психического 
развития дошкольного возраста. Дана 
характеристика связной речи с позиций разных 
исследователей этого направления. 

The features of connected speech in children 
with mental retardation school age where 
highlightsed in the article. Characteristics of 
coherent speech from the standpoint of various 
researchers in this direction was posted. 

Ключові слова: звʼязне мовлення, зат-
римка психічного розвитку, діти дошкільного 
віку, мовленнєва діяльність. 
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психического развития, дети дошкольного 
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Постановка проблеми. Проблема 

розвитку мовлення – одна з найважливі-
ших у загальній і спеціальній педагогіці та 
психології. У багатьох дослідженнях, що 
стосуються дітей із затримкою психічного 
розвитку, відзначається, що низький 
рівень їх пізнавальної активності, незрі-
лість мотивації до навчальної діяльності, 
знижена здатність до прийому і переробки 
інформації, недостатня сформованість 
операції аналізу, порівняння та синтезу 
призводить до відхилень у мовленнєвому 
розвитку [2, с. 88]. 

Одним із найважливіших напрямів у 
вивченні мовленнєвої діяльності дітей із 
затримкою психічного розвитку є проб-
лема розвитку звʼязного мовлення. Дослід-
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никами питань ЗПР визначено недо-
статність педагогічних технологій, які б 
враховували сучасні підходи до розвитку 
зв’язного мовлення як основи навчальної 
діяльності учня з недостатністю пізна-
вальної сфери у практиці роботи шкіл 
(класів) інтенсивної педагогічної корекції. 
Це і зумовило вибір теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питаннями діагностики та корекції 
ЗПР займалися Н. А. Бастун, І. Д. Бех,  
В. І. Бондар, Т. П. Вісковатова, Т. О. Власова, 
Т. Д. Ілляшенко, К. С. Лебединський, В. І. Лу-
бовський, І. Ф. Марковська, В. Ф. Мачихіна, 
М.С. Певзнер, М. В. Рождественська, С. О. Та-
расюк, У. В. Ульянкова та ін.). 

Мета статті – на основі аналізу науко-
вої літератури висвітлити особливості роз-
витку звʼязного мовлення в дітей із ЗПР. 

Виклад основного матеріалу. Звʼяз-
не мовлення є найбільш складним видом 
мовленнєвої діяльності. Воно формується 
в онтогенезі пізніше, ніж діалогічне 
мовлення, і вимагає досить високого рівня 
розвитку пізнавальної діяльності дитини. 

Процес формування звʼязного тексту є 
ієрархічним та багаторівневим. Цей процес 
включає операції як семантичного, так і 
мовленнєвого рівнів. 

У процесі породження звʼязних мов-
леннєвих висловлювань велике значення 
має планування. Однією з характерних 
особливостей цього процесу є напру-
женість планування майбутнього тексту. В 
усному мовленні це планування повинно 
відбуватися швидко, воно не допускає три-
валої підготовки, так як великі паузи руй-
нують цілісність тексту [1, с. 38]. Надалі  
в процесі породження звʼязного тексту 
здійснюються такі операції, як внутрішнє 
програмування окремих речень, лексико-
граматичне структурування, моторна 
реалізація. 

Форма звʼязного мовлення з ураху-
ванням її зрозумілості різниться в певних 
ситуаціях спілкування. В цьому відно-
шенні, незалежно від виду мовлення (діа-
логічне або монологічне, усне чи пись-
мове), найважливішою умовою її здатності 
служити засобом комунікаціїї є звʼязність. 

Уміння звʼязно передавати свої  
думки – один із головних показників воло-
діння мовленням. Це вміння виражається в 
збереженні предмета висловлювання, в 
єдності змісту, в дотриманні законів по-
будови речень, в правильному викорис-
танні мовленнєвих засобів для їх звʼязку.  

Т.А. Ладиженська відзначає, що звʼяз-
не мовлення – складне явище, підхід до 
якого можливий з різних сторін, спра-
ведливо співвідноситть показники рівня 
розвитку звʼязного мовлення в першу 
чергу зі ступенем прояву в висловлю-
ваннях вміння відобразити «змістовну» 
сторону: розкрити тему, основну думку, 
зібрати матеріал і систематизувати його, 
правильно реалізувати в своїх вислов-
люваннях [4, с. 88]. 

Робота над звʼязним мовленням, тобто 
над промовою, яка може бути цілком зро-
зуміла на основі предметного змісту, 
починається в спеціальних дитячих садах 
у підготовчій групі. «Ознайомлення з 
навколишнім світом», «Розвиток мов-
лення» тощо. 

Основне завдання впливу на дітей із 
затримкою психічного розвитку – навчити 
їх докладно і послідовно, граматично і 
фонетично правильно викладати свої дум-
ки, розповідати про події з навколишнього 
життя. Це має важливе значення для 
навчання в школі, спілкування з дорос-
лими та дітьми, формування особистісних 
якостей [4, с. 89]. 

Робота з розвитку звʼязного мовлення 
має відповідати наступним напрямкам: 
збагачення словникового запасу, складан-
ня переказу та розповідей, розучування 
віршів, відгадування загадок. 

Діти можуть розповісти про себе, про 
своїх товаришів, про цікаві епізоди з 
власного досвіду. Однак аналіз дитячих 
висловлювань підтверджує, що їх мов-
лення ще не відповідає віковій нормі. 

С. А. Логінова вважає, що необхідно 
розробити для кожної дитини індиві-
дуальну стратегію корекційно-педагогіч-
ного впливу, при цьому диференційований 
підхід повинен враховувати індивідуальні 
психологічні особливості дітей із 
затримкою психічного розвитку [3, с. 23]. 

Робота над звʼязкними усними та 
письмовими висловлюваннями тісно пере-
плітається з напрямками в роботі над 
лексикою, над синтаксисом, вони готують 
правильне смислове сприймання та 
стають основою для самостійних звʼязних 
висловлювань. 

Під час навчання звʼязному мовленню 
слід звертати особливу увагу на її зміс-
товну сторону. Процес породження звʼяз-
ного тексту можна простежити під час 
розгляду психологічної структури пород-
ження звʼязної розповіді за сюжетною 
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картинкою. 
Словесний опис ситуації, зображеної 

на картинці, готується цілою низкою 
операцій. Сюди входять: розчленовування 
симультанно сприйнятливих компонентів 
ситуації, виділення головного та друго-
рядного (аналіз і синтез), адекватна транс-
формація сприйнятих компонентів. Таким 
чином, розповідь за сюжетною картинкою 
– це не просто копіювання побаченої 
ситуації, а творчий процес перетворення 
обʼєктивних характерних ситуації в індиві-
дуальну систему, а в подальшому – в 
певний синтез мовленнєвих значень. 

Ще більш складною мовленнєвою 
діяльністю є породження звʼязного тексту 
на задану тему. У цьому випадку відсутня 
опора на наочність, на конкретну си-
туацію, тобто має місце породження 
контекстного вислову. Крім того, в опові-
даннях на задану тему планування звʼяз-
них висловлювань здійснюється дитиною 
в повній мірі самостійно. 

Текст являє собою єдність внут-
рішнього (змістовного; смислового) плану 
і зовнішнього (формально-мовленнєвого) 
плану [5, с. 37]. 

Смислова структура тексту характе-
ризується ознакою цілісності. Сутність 
цілісності є, перш за все, психологічною. 
Вона виражається в єдності комуні-
кативної інтенції мовця і в ієрархії планів 
або програм висловлювання. За своїм 
характером смислові предикати являють 
собою психологічне явище, що безпо-
середньо не співвідносне з категоріями і 
одиницями лінгвістики мови, тобто відно-
сяться до «синтаксису думки», «психоло-
гічного синтаксису внутрішнього мовлен-
ня», за Л. С. Виготським [5].  

Смислова структура тексту розгля-
дається як процес динамічної структу-
ризації змісту. Організація смислової 
структури висловлювання здійснюється за 
законами смислового синтаксису, в основі 
якого лежать правила. 

Дослідження звʼязного мовлення по-
казали, що у дітей із затримкою психічного 
розвитку спостерігаються порушення як 
семантичної структури тексту, так і мов-
леннєвого його оформлення. При цьому 
семантична структура тексту, його внут-
рішнє програмування страждає більшою 
мірою [1]. 

Спеціальні дослідження внутрішнього 
програмування звʼязного тексту показало, 

що семантичний компонент структуру-
вання тексту у дітей із затримкою пси-
хічного розвитку характеризується більш 
низьким рівнем сформованості у порів-
нянні з нормою, але вищими порівняно з 
рівнем розумово відсталих дітей [5, с. 19]. 

Таким чином, за ускладненої структу-
ри тексту можливості семантичного струк-
турування дітей із затримкою психічного 
розвитку починають наближатися до 
рівня розумово відсталих дітей. 

Як уже зазначалося, провідною діяль-
ністю в дошкільному віці є гра, в рамках 
якої, поряд із ситуативною, розвивається і 
монологічне контекстне мовлення. Одно-
часно з ігровою у старших дошкільників 
розвиваються елементи навчальної діяль-
ності. Це призводить до початку переходу 
до нових форм мовлення дитини. Її зміст 
виходить за рамки безпосереднього дос-
віду, зʼявляється орієнтування на слухача. 

Дослідження психологів показують, 
ігрова діяльність дітей із затримкою 
психічного розвитку як і навчальна не 
цілком повноцінні. У них залишається 
несформованою рольова гра. Вона вимагає 
високого рівня пізнавальної та мовлен-
нєвої діяльності: вміння виконувати взяту 
на себе роль, спланувати і утримати в 
памʼяті програму складного сюжету тощо.  

Неповноцінна ігрова діяльність галь-
мує розвиток нових форм мовлення. Діти 
даної категорії не вміють самостійно 
переказати прослухану розповідь на 
задану тему, скласти розповідь за сюжет-
ною картинкою, описати предмет. 

О. С. Ушакова зазначає, що моно-
логічне мовлення дітей із затримкою 
психічного розвитку старшого дошкіль-
ного віку носить ситуативний характер, у 
цих дітей тільки починається перехід до 
контекстного мовлення. На перший план 
виступає несформованість програмування 
та граматичного структурування мовлен-
нєвого висловлювання [1, с. 16]. 

Формування звʼязного мовлення тісно 
повʼязане зі здібностями дітей розповідати 
про свої дії. Під «вербалізацією» розу-
міється можливість дитини пояснити ви-
конання: при цьому враховується точність 
і зрозумілість висловлювання. 

Висновки. Вищезазначене свідчить 
про необхідність подальших досліджень у 
напрямі розвитку звʼязного мовлення 
дітей дошкільного віку із затримкою пси-
хічного розвитку. 
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СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ  
НА ПОДОЛАННЯ ЗАЇКАННЯ 

 
У статті висвітлено сучасні погляди на 

подолання заїкання. Обґрунтовано доцільність 
медичного та педагогічного впливу на дітей із 
заїканням у процесі комплексного подолання цієї 
мовленнєвої вади. Описано можливість 
застосування нетрадиційних засобів подолання 
заїкання. 

В статье освещены современные взгляды 
на преодоление заикания. Обоснована целесо-
образность медицинского и педагогического 
воздействия на детей с заиканием в процессе 
комплексного преодоления этой речевой пато-
логии. Описаны возможности применения не-
традиционных средств преодоления заикания. 

The modern views on overcoming stuttering 
were described in the article. The expediency of 
medical and educational effects on children with 
stuttering in the process of overcoming this complex 
speech defects was justified. The possibility of non-
traditional means to overcome stuttering were 
described. 

Ключові слова: заїкання, комплексний 
підхід, подолання, нетрадиційні засоби, корекція. 

Ключевые слова: заикание, комплексный 
подход, преодоление, нетрадиционные средст-
ва, коррекция. 

Key words: stuttering, comprehensive 
approach, overcome, alternative means, correction. 

 

Постановка проблеми. Проблема 
навчання і виховання дітей із особли-
востями психофізичного розвитку турбує 
все прогресивне людство. Сучасна кон-
цепція освіти таких дітей передбачає 
інтегрований підхід, комплексну оцінку 
структури вади та встановлення функ-
ціонального діагнозу з урахуванням як 
порушених, так і збережених компонентів 
психіки, взаємодії інтелектуальних недо-
ліків, емоційних особливостей та кому-
нікативної поведінки, що тісно пов’язані з 
мовленнєвим розвитком дитини. 

Протягом багатовікової історії вив-
чення та лікування заїкання дослідники 
висловлювали різні погляди щодо сутності 
цього порушення мовлення, його етіології, 
методів і прийомів лікування дітей і 
дорослих, які заїкаються. 

Навіть у наші дні деякі дослідники та 
фахівці-практики не можуть дійти спіль-
ного висновку з приводу того, чи є 
заїкання хворобою або лише мовленнєвою 
вадою, чи необхідно його «лікувати» або 
«усувати», де доцільніше лікувати тих, хто 
заїкається, – в медичних закладах або в 
логопедичних кабінетах системи освіти. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Більшість фахівців у галузі корек-
ційної педагогіки висловлюють думку про 
необхідність комплексного вивчення та 
подолання цього мовленнєвого пору-
шення. У дослідженнях (М. Зеєман, 1962;  
С. О. Крон, 1962; Б. З. Драпкін, 1966; 
І М. Тонконогий, 1963; С. С. Ляпідевський, 
1959; А. Є. Гусарова, 1984; С. А. Ігнатьєва, 
1986; Е. Л. Мачерет, І. З. Самосюк, 1989;  
Р. А. Юрова, 1999) розглядається засто-
сування фізичних вправ та інших засобів 
комплексної фізичної реабілітації в 
системі заходів корекції заїкання як у 
дітей, так і в дорослих. 

Мета дослідження полягає у висвіт-
ленні сучасного підходу до подолання 
заїкання. 

Виклад основного матеріалу. Вив-
чаючи різні прийоми, засоби та методи 
подолання заїкання, доцільно розглядати 
їх залежно від характеру рекомендованих 
засобів впливу – медичного чи педа-
гогічного. У першому випадку йдеться про 
лікувальні заходи (терапевтичні, хірургіч-
ні, ортопедичні, психотерапевтичні), у 
другому – про педагогічні (дидактичні), в 
третьому – про різні поєднання ліку-
вального і педагогічного впливу. 

Терапевтичні засоби для подолання 


