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У статті подано характеристику та 
умови проведення пізнавальних ігор, що 
призначені для логокорекційної роботи з 
дошкільниками із загальним недорозвиненням 
мовлення. 

В статье рассмотрена характеристика 
и условия проведения познавательных игр, 
которые могут быть использованы в 
коррекционном процессе для дошкольников с 
общим недоразвитием речи. 
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conditions of the cognitive games. These games 
can be used in the process of correcting severe 
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Постановка проблеми. Актуаль-
ність питань розвитку усного мовлення 
дітей дошкільного віку визначається 
завданнями гуманізації виховання, ство-
ренням оптимальних умов для найпов-
нішого розкриття їхніх потенційних 
можливостей як суб’єкта спілкування та 
предметно-практичної діяльності. Розви-
ток лексико-граматичної складової усно-
го мовлення дітей-логопатів є специ-
фічним через вагомі труднощі наповнен-
ня пасивного словника та його акти-
візацію; вирішення цієї проблеми є особ-
ливо важливим напередодні шкільного 
навчання. 

У працях вчених щодо пізнавальних 
процесів дітей-логопатів констатовано 
про значне їх відставання від норми 
(О. Мастюкова, Ю. Гаркуша, О. Усанова, 
Ю. Максименко, О. Корнєв, Р. Лалаєва, 
І. Власенко, Є. Соботович, Н. Васильєва). 
На особливу увагу для вивчення в су-
часних умовах розвитку суспільства та 
дошкільної освіти дітей-логопатів, зокре-
ма, заслуговують пізнавальні ігри, що 
несуть у собі потужні можливості акти-
візації пізнавально-мовленнєвої діяль-
ності старших дошкільників із загальним 
недорозвиненням мовлення (ЗНМ). 

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій. Ігрова діяльність посідає провід-
не місце в навчально-виховному процесі 
дошкілля. Завдання і зміст ігрової діяль-
ності визначаються Базовим компонен-
том дошкільної освіти в Україні та чин-
ними програмами розвитку, навчання та 
виховання дітей дошкільного віку. 

Для дошкільників із ЗНМ ігрова 
діяльність є дуже специфічною – у про-
цесі гри діти проявляють дратівливість, 
плаксивість, агресивність; для них харак-
терні бідність уявлень про оточуючу 
дійсність, відставання у кмітливості, 
стереотипність, одноманітність, недо-
статнє володіння окремими ігровими 
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діями, порушення правил та інші нега-
тивні моменти [3; 6]. 

У дослідженнях науковців  
(Л. Єфіменкова, Н. Жукова, О. Мастюкова, 
Т. Філічева, Р. Лєвіна, Є. Соботович, 
М. Хватцев та ін.) наголошується на тому, 
що у дітей із ЗНМ через особливості 
перебігу пізнавальних процесів при різ-
них видах діяльності швидко прояв-
ляється втома, виснаження; однак, саме 
ігрова діяльність викликає у таких дітей 
підвищений та специфічний інтерес [3]. 

Мета статті – представити характе-
ристику та умови проведення пізнаваль-
них ігор, що можуть бути рекомендовані 
для розвитку лексико-граматичних умінь 
старших дошкільників із ЗНМ. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Аналіз наукової літерату-
ри щодо різновидів ігор (К. Грос, А. Гомм, 
Й. Хейзінг, Н. Крупська, В. Всеволодський-
Гернгрос, Е. Добринська, Е. Соколов, 
Р. Кайюа, Р. Кайлоіс, Г. Кунц, Г. Селевко та 
інші) дає підстави стверджувати, що 
вчені класифікують ігри за такими 
ознаками: за ступенем гармонії серед 
гравців; за кількістю часу, що витрачено 
на гру; за змістом; за видом організації; за 
кількістю учасників; за наявністю пра-
вил; за матеріалом, який використо-
вують; за психо-динамічними характе-
ристиками; за гнучкістю; за інтенсив-
ністю гри; за наявністю виграшу; за 
кількістю стратегій у грі; за характером 
взаємодії гравців; за станом інформації; 
за змістовною ознакою; за предметною 
сферою; за характером педагогічного 
процесу; за видом діяльності; за ігровим 
простором; за гендерною ознакою; за 
структурою ігрової моделі; за місцем 
проведення; за кількістю ходів; за 
ступенем керування; за наявністю чи 
відсутністю аксесуарів (реквізиту) [1; 4]. 

Для посилення пізнавального аспек-
ту лексико-граматичного компоненту 
усного мовлення старших дошкільників 
із загальним недорозвиненням мовлення 
можна використовувати ігри, що мають 
наступні ознаки: 
 за видом діяльності – інтелектуальні 

ігри. 
 за характером педагогічного процесу – 

пізнавальні ігри. 
 за характером ігрової методики ігри – 

предметні, сюжетні, рольові. 

Пізнавальні (дидактичні) ігри – це 
спеціально створені ситуації, що моде-
люють реальність та з якої дітям про-
понується знайти вихід. Пізнавальний 
інтерес отримується завдяки грі, в якій 
дитина виступає активним учасником. 

Одним із різновидів пізнавальних 
ігор є інтелектуально-пізнавальні ігри. 

З кожним роком інтелектуально-
пізнавальні ігри викликають все більший 
інтерес з боку педагогів. Особливо ці ігри 
значимі для розвитку пізнавальних 
процесів, творчого мислення, вміння 
міркувати і висловлювати свою точку 
зору, вміння застосовувати свої знання в 
нестандартних ситуаціях [1; 2; 5]. 

Інтелектуально-пізнавальні ігри до-
помагають урізноманітнити життя до-
шкільників, викликають інтерес до 
пізнавального спілкування, задоволь-
няють потребу дітей у розвитку інтелек-
туальної, мотиваційної, емоційної та 
інших сфер. У процесі гри у дітей фор-
мується звичка зосереджуватися, мисли-
ти самостійно, розвивається увага, праг-
нення до знань. Відмінною особливістю 
цих ігор є можливість залучення  
кожної дитини в активну навчально-
пізнавально-мовленнєву роботу. Захо-
пившись, діти не помічають, що вчаться: 
пізнають, запам’ятовують, орієнтуються 
в незвичайних ситуаціях, поповнюють 
запас уявлень, понять, розвивають фан-
тазію. Адже гри тільки тоді дають 
результат, коли діти грають із задово-
ленням. Навіть найбільш пасивні діти 
долучаються до гри з величезним 
бажанням, докладаючи всіх зусиль, щоб 
не підвести товаришів по команді. Під час 
гри діти, як правило, дуже уважні, 
зосереджені та дисципліновані [2; 5; 6]. 

Завдання інтелектуально-пізна-
вальних ігор: 
 розвиток пізнавальних здібностей 

дітей; 
 розвиток допитливості та пізнаваль-

ного інтересу; 
 розвиток мовленнєво-комунікаційних 

здібностей; 
 формування навичок дослідницької і 

проективної діяльності; 
 розвиток уміння застосовувати на 

практиці отримані знання; 
 виховання атмосфери співробіт-

ництва в процесі спільної діяльності; 
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 розвиток художньо-естетичного 
смаку. 
Інтелектуально-пізнавальна гра 

складається з декількох етапів (кон-
курси, тури, раунди). Кожен етап про-
водиться за правилами і обов’язково 
оцінюється. Перемагає команда, яка 
набрала більше балів (зірок чи інших 
умовних одиниць). 

Пізнавальні ігри доречно органі-
зовувати в три етапи [1; 5]. 

Перший етап – підготовчий – 
педагог викладає сценарій, зупиняючись 
на ігрових завданнях, правилах, ролях, 
ігрових процедурах, правилах підрахунку 
очок, зразковому типі рішень у ході гри. 

Другий етап – проведення власне 
пізнавальної гри – педагог організовує 
проведення самої гри, фіксує наслідки 
ігрових дій (стежить за підрахунком 
очок, характером пропонованих рішень), 
роз’яснює незрозумілі та суперечливі 
моменти й т. п. 

Третій етап – обговорення пізна-
вальної гри – педагог проводить обго-
ворення, у ході якого пропонує описовий 
огляд-характеристику подій гри, особли-
востей сприймання гри учасниками, 
труднощів що виникали по ходу, ідей, які 
виникали у дітей і т. п.; тобто спонукає 
дітей до аналізу проведеної гри. 

Підготовка та проведення 
інтелектуально-пізнавальної гри вима-
гає великої майстерності від педагога. 
Необхідно доступно пояснити її хід, зміст, 
розподілити ролі, поставити пізнавальне 
завдання, підготувати обладнання, зро-
бити необхідні записи. 

Участь кожної дитини в грі обов’яз-
кова. Якщо кілька дітей працюють 
зосереджено над однією частиною ігро-
вого завдання, то всі інші виконують інші 
підчастини. У грі слід продумувати не 
тільки характер діяльності дітей, а й 
організаційну сторону, характер управ-
ління грою. З цією метою можна вико-
ристовувати такі засоби зворотного 
зв’язку, як сигнальні картки та розрізні 
цифри. Сигнальні картки служать 
засобом активізації дошкільників [1]. 

У більшість ігор корисно вносити 
елементи змагання, що також підвищує 
активність. 

Особливості проведення інтелек-
туально-пізнавальних ігор [5]: 
1. Гра повинна приносити задоволення. 

Кожен успіх дитини – це її досягнення. 
2. Не можна змушувати грати, краще – 

зацікавити. 
3. Не ображайте дитину в грі. 
4. Інтелектуально-пізнавальні ігри ви-

магають від дітей інтелектуальної 
напруги. На початку, наберіться тер-
піння і не підказуйте, дайте можли-
вість поміркувати та зробити все 
дитині, і відшукувати помилки теж. 
Виконуючи спочатку легші, а потім 
складніші завдання, дитина розвиває 
такі розумові операції, як аналіз, 
синтез, абстрагування, узагальнення 
та інші. 

5. Перед тим, як запропонувати до-
шкільникам інтелектуальну гру, педа-
гог повинен знати відповіді на всі 
запитання і завдання гри. 

6. Доцільно складати інтелектуально-
пізнавальні ігри таким чином, щоб 
перші завдання були найпростішими, 
оскільки, успіх на початку гри – 
обов’язкова умова подальшого ефек-
тивного процесу. 

7. Влаштовуйте змагання на швидкість 
вирішення завдань із дорослими. 

8. Обов’язковим є дотримання дітьми 
правил, які педагог оголошує на 
початку гри. Умови проведення та 
правила гри повинні бути чіткими і 
зрозумілими. 

9. Характер діяльності всіх дітей пови-
нен бути продуманим до дрібниць. 

10. Гра не повинна бути нудною і на-
бридливою; вона повинна відповідати 
віковим особливостям і рівню 
інтелектуального розвитку дітей. 

11. У кінці гри потрібно підвести під-
сумок. 
Правила поведінки в інтелек-

туально-пізнавальній грі варто відобра-
зити в спеціальній схемі з приблизною 
назвою: «Ви повинні знати!»; вона може 
стати помічником при проведенні гри; 
схему доцільно прикріпити на дошці та 
постійно звертати на неї увагу дітей в 
ході гри [5]: 
 починай і припиняй гру за сигналом 

педагога; 
 грай чесно; 
 дай пограти іншим; 
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 рятуй товариша по команді; 
 переможеш – не зазнавайся, програєш 

– не знемагай; 
 не командуй товаришами. 

Інтелектуально-пізнавальні ігри 
активізують, зацікавлюють дітей. Відпра-
цювання умінь вирішувати завдання йде 
в живій, захоплюючій та цікавій для них 
формі. Інтерес до роботи над складними 
завданнями робить дошкільників по-
справжньому творчими особистостями, 
дає їм можливість відчувати задоволення 
від інтелектуально-пізнавальних ситуа-
цій-занять і полегшує засвоєння склад-
ного матеріалу [5]. 

З точки зору педагогіки, інтелек-
туально-пізнавальні гри володіють вели-
чезним виховним потенціалом, особливо 
коли вони організовуються як система. 
Система таких ігор стимулює пізна-
вальний інтерес дитини, формує праг-
нення до постійного поповнення багажу 
знань. 

Момент змагальності дозволяє ди-
тині оцінити свої можливості, а в разі 
перемоги – ствердитися в очах одно-
літків. Командну участь у грі забезпечує 
розвиток у дітей колективної мислен-
нєвої діяльності, спільного пошуку вирі-
шення проблеми. 

Висновки. Інтелектуально-пізна-
вальні ігри сприяють активізації пізна-
вальних процесів, що є особливо важ-
ливим для дітей із ЗНМ, у яких 
спостерігається специфічне формування 
пізнавальної сфери. Використання  інте-
лектуально-пізнавальних ігор може бути 
ефективним для розвитку лексичних та 
граматичних умінь дітей із ЗНМ через 
постійне представлення у змісті (проб-
лемі) пізнавальної гри власне пізна-
вальної інформації, наявність труднощів, 
високий ступінь організованої само-
стійності при вирішенні проблеми, 
командно-змагальний ефект та інші 
мотивуючі складові. 
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ТИПОЛОГІЯ ПОРУШЕНЬ 
ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 

В статті висвітлено інформацію щодо 
загальних характеристичних особливостей 
порушеного писемного мовлення та основних 
підходів у їх корекції. 

В статье представлена информация об 
общих характеристических особенностях 
нарушений письменной речи и основных 
подходах их коррекции. 

The article provides information on the 
general features of violations of writing. In 
addition, the authors describe the main directions 
of correction of violations of writing. 

Ключові слова: порушення писемного 
мовлення, авторські класифікації, дисграфія, 
дисорфографія. 

Ключевые слова: нарушения письменной 
речи, авторские классификации, дисграфия, 
дисорфография. 
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