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Постановка проблеми. В сучасному 
світі дуже часто відбуваються зміни в усіх 
сферах людського життя: техніки, що нас 
оточує, політики, яка проводиться в 
державі, цінностей, на які ми орієн-
туємося, зокрема і особи з особливими 
потребами. На сьогоднішній день дитині 
з порушеннями мовлення потрібні не 
тільки знання, але і достатній рівень 
життєвої компетентності, сформованість 
таких особистісних якостей, що допо-
можуть інтегруватися в суспільство, 
визначитися з колом своїх інтересів та 
уподобань, стати активним громадя-
нином і щасливою, упевненою у власних 
силах особистістю. 
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Відомі вчені-корекціоністи Г. А. Вол-
кова, Р. І. Лалаєва, І. В. Мартиненко, 
Н. Г. Пахомова, Є. Ф. Соботович, В. В. Та-
расун, М. К. Шеремет стверджують, що 
формування та розвиток мовленнєвої 
функції, когнітивних процесів, емоційно-
вольової сфери у дітей із мовленнєвими 
порушеннями не відбувається спон-
танно, він можливий лише в умовах 
цілеспрямованого корекційного 
психолого-педагогічного процесу. Тому 
такі діти потребують вивчення і 
психолого-педагогічного супроводу в 
особистісному розвитку, допомоги в 
інтеграції до сучасних вимог суспільства. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Питання взаємозалежності 
між мовленнєвим та психічним розвит-
ком дитини набули найбільшої актуаль-
ності у теорії та практиці спеціальної 
педагогіки, психології, логопедії, нейро-
фізіології, що відобразили у своїх 
дослідженнях Л. С. Виготський, О. П. Запо-
рожець, Р. Є. Лєвіна, О. Р. Лурія, О. М. Мас-
тюкова, Є. Ф. Соботович,  

Г. В. Чіркіна, вони довели, що рівень 
недорозвиненості мовленнєвої діяль-
ності пропорційно впливає на процес 
засвоєння дітьми знань, умінь та на-
вичок. Дослідження вчених А. С. Винокур, 
Л. С. Волокової, Є. Ф. Соботович, Л. Ф. Спі-
рової, В. В. Тарасун, М. К. Шеремет, 
А. В. Ястребової показують, що у дітей з 
загальним недорозвитком мовлення 
(ЗНМ) спотворене мовлення має вагомий 
вплив не стільки на інтелектуальний 
рівень, скільки на їх особистість. 

Мета статті – Здійснити теоретичний 
аналіз психолого-педагогічних дослід-
жень з вивчення особистісної сфери 
дошкільників з ЗНМ. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Повноцінну психічну діяльність 
дитини Л. С. Виготський, вбачав у тісному 
взаємозв’язку пізнавальних та емоційних 
процесів [3]. Він говорив про нероз-
ривний зв’язок афективної сфери осо-
бистості з когнітивною. На думку Лева 
Семеновича, розумова психічна діяль-
ність базується на вольових якостях 
дитини і супроводжується різними 
емоційними проявами, як позитивними, 
так і негативними; а функціонування 
пізнавальної діяльності забезпечується 
злагодженою роботою всіх психічних 

процесів. За такого взаємозв’язку фор-
мується повноцінна особистість. 

Однією із найактуальніших в психо-
логії є проблема розвитку особистості. 
Провідним фактором у становленні та 
розвитку особистості Л. С. Виготський і 
Л. І. Божович виділяють спілкування з 
іншими людьми та формування на його 
основі взаємостосунків [3, 1]. Адже 
спілкування – це взаємодія двох чи 
більше особистостей, що спрямована на 
об’єднання і узгодження їх зусиль з 
метою досягнення спільного результату 
та налагодження стосунків. 

Вчені наголошують, одним із найваж-
ливіших факторів, які мають вплив на 
розвиток особистості, є соціальне 
середовище [1, 2, 3, 7]. Тому вивчати 
поведінку і особистість дитини потрібно 
тільки враховуючи її спілкування, 
взаємодію з соціальним оточенням. 

Особистісні риси в аспекті спілку-
вання досліджувались у ракурсі кому-
нікативної компетентності та комуні-
кативного потенціалу індивіда Л. С.Вол-
ковою, М. І. Лісіною, А. Г. Самохваловою 
[2, 7, 8]. Дослідники виділяють у 
структурі комунікативної компетент-
ності особистості особливо значущу 
систему внутрішніх ресурсів, що необ-
хідні для побудови ефективної кому-
нікативної взаємодії; визначають комуні-
кативну компетентність як багато-
рівневу інтегративну якість людини і 
називають певний комплекс індиві-
дуальних особистісних рис комуні-
кативним потенціалом особистості. Вони 
зауважують – особливе значення має 
вивчення комунікативного потенціалу в 
дитячому віці. 

На думку А. Г. Самохвалової дитина, 
що характеризується труднощами у 
спілкуванні: відрізняється недиферен-
ційованістю оцінок себе та інших; не вміє 
адаптувати свою поведінку до індиві-
дуальних особливостей партнера по 
спілкуванню та до вимог ситуації; має 
низький рівень емпатійності, з егоцент-
ричною спрямованістю; неадекватно 
сприймає та ідентифікує емоційні стани 
співрозмовника; не вміє підтримувати 
зоровий контакт; недостатньо спосте-
режлива [8]. А дошкільники з ЗНМ саме 
мають труднощі у спілкуванні. 
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Про специфічні риси особистості, що 
характерні для дітей з загальним 
недорозвиненням мовлення говорять 
О. О. Денисова, Т. В. Захарова, В. М. Поні-
карова, В. І. Селіверстов [5]. Дослідники 
вважають, що дефіцитарність особис-
тісної сфери цих дітей зумовлює 
особливості їх поведінки. Також вони 
відчувають різні реакції на свою мовлен-
нєву недостатність, серед яких є і 
негативні, тому, їх психічний недороз-
виток проявлявся по різному: у одних 
відмічається пасивність, недостатньо 
стійка увага, що спричиняє відставання 
всіх інших психічних процесів; а інші 
дошкільники, працюючи над власними 
недоліками, за допомогою дорослих, 
намагаються розвиватися на рівні зі 
своїми однолітками з нормальним 
мовленнєвим розвитком. 

У роботах науковців О. В. Жуліної, 
С.В. Лауткіної, О. В. Трошина відмічається, 
що у дітей з ЗНМ, порушення 
комунікативних функцій мовлення 
заважають формуванню вольових регу-
лятивних дій, і це призводить до великої 
кількості помилок у виконанні нав-
чальних завдань, більшість яких діти не 
помічають та зниженому рівні само-
регуляції [6, 10]. Також, вказують вчені 
мовленнєвий недорозвиток впливає на 
мисленнєву операційну діяльність, що 
пов’язано з процесом внутрішнього 
планування послідовності дій. У таких 
дітей провідною системою, залишається 
репродуктивне виконання діяльності, 
страждають попередній та проце-
суальний види контролю. Мотиваційно-
вольова діяльність залежить від рівня 
розвитку пізнавальних процесів, а їх 
недорозвиток у дошкільників з ЗНМ, 
ланцюговою реакцією призводить до 
порушень саморегуляції, самоорганізації, 
самоконтролю своїх дій.  

Мовленнєву діяльність дітей даної 
категорії, Є. Ф. Соботович і Л. І. Тро-
фіменко, характеризують такими труд-
нощами: незасвоєнням смислових зв’яз-
ків між словами; семантичної структури 
слова; словесних засобів; переносних, 
синонімічних, похідних, багатозначних 
типів значень слова; у них простежується 
пасивність словникового запасу; труд-
нощі при розумінні складних текстів; 
проблеми узагальненості словесних 

значень і понять співвіднесеної лек-
сичної системності [9]. Проблеми у 
когнітивній сфері значно позначаються 
на повсякденному мовленні дитини: 
знижений як активний, так і пасивний 
словниковий запас, виникають труднощі 
в користуванні короткими фразами, що 
також позначається на сприйнятті себе 
як особистості. 

Великий вплив на особистісний 
розвиток дошкільника мають емоції, які 
формуються разом зі всіма психічними 
процесами, і тому порушення мовлення, 
за О. В. Шипіловою, задіяні в емоційних 
станах дитини, що вона переживає [11]. У 
дошкільників з ЗНМ емоції нестабільні, 
вони проявляються у надмірній сен-
ситивності, пасивності, залежності від 
оточуючих, некритичності до своїх 
можливостей, схильності до спонтанної 
поведінки, низькій працездатності. Їх 
емоції характеризуються лабільністю та 
частою зміною впродовж дня; переважно 
у них домінує поганий настрій, вони 
капризні, плаксиві, бурхливо реагують на 
прохання, неврівноважені, роздратовані. 
Діти некритичні до свого настрою, 
відмовляються його поясняти, також їх 
вольові якості нестабільні, мотиваційна 
сфера розвинена недостатньо, вони 
мають низьку регуляцію довільної діяль-
ності, постійно намагаються уникати 
труднощів. 

У дошкільників з ЗНМ, зазначає 
С. В. Лауткіна, значно знижена само-
оцінка [6]. Ці діти важко йдуть на 
контакт зі своїми однолітками, вони 
безініціативні, у них знижений рівень 
задоволеності собою. 

Самооцінка – це оцінювання особис-
тістю самої себе, своїх можливостей, став-
лення до себе, за її допомогою здійс-
нюється саморегуляція поведінки люди-
ни, свідчить Г. Ф. Гончаровська [4]. Вона є 
основним особистісним новоутворенням 
дошкільного віку після виникнення 
системи «Я», наголошує Л. І. Божович [1]. 
Необхідними умовами виникнення само-
оцінки є діяльність і спілкування інди-
віда. Первинна самооцінка дитини має 
емоційний характер, її становлення від-
бувається в навчально-виховній діяль-
ності. Розвиток когнітивного компонен-
та самооцінки в дошкільному віці підви-
щує її регулюючу функцію в поведінці. 
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Та у більшості дітей з ЗНМ у дошкіль-
ному віці самооцінка неадекватна відзна-
чають вчені-корекціоністи [5, 6, 9, 10, 11]. 
Діти надто емоційно переживають 
наявність мовленнєвого порушення, 
тому або занижують свої здібності та 
образ свого «Я», або ж перевищують, тоді 
така самооцінка спрацьовує як захисний 
механізм для особистості. 

Висновки та перспективи подаль-
ших розвідок. Отже, психічний розвиток 
особистості дошкільника з ЗНМ харак-
теризується: порушеннями в емоційно-
вольовій сфери, що проявляються у 
підвищеній емоційній збудливості, вис-
наженості нервової системи; повільним 
розвитком пізнавальних процесів; здат-
ністю до розвитку патологічних якостей 
особистості; важкістю застосувань кому-
нікативних вмінь з оточуючими людьми. 
Варто відмітити те, що соціальне ото-
чення дитини дошкільного віку відіграє 
визначальну роль у формуванні її 
особистості, якостей характеру, ціннісних 
орієнтацій. Саме найближче оточення, а 
це в першу чергу батьки, вихователі та 
однолітки, впливають на формування у 
неї уявлення про власну особистість, її 
самооцінку. Ми розуміємо, що спеціалісти 
дошкільних установ, зокрема психологи, 
логопеди, вихователі приймають актив-
ну участь у становленні розвиненої та 
активної особистості дошкільника з ЗНМ, 
тому в подальшому ставимо завдання на 
практиці дослідити самооцінку даної 
категорії дітей та розробити психо-
корекційну програму з подолання її 
неадекватного виду: заниженої та надто 
завищеної. 
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ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ 
ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 

ДОШКІЛЬНИКІВ З ТЯЖКИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 

В статтђ розглядаються теоретичнђ 
аспекти становлення та розвитку 
емоцђйноѓ сфери у дђтей дошкђльного вђку з 
тяжкими порушеннями мовлення. 

В статье рассматриваются теоре-
тические аспекты становления и разви-
тия эмоциональной сферы у детей 
дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи. 

The article deals with the theoretical 
aspects of formation and development of the 
emotional sphere in pre-school children with 


