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інсценуванні розвивається та вдоско-
налюється зв'язне мовлення дітей, особ-
ливо дітей із порушеннями мовлення. 

Висновки та перспективи подаль-
ших розвідок. Здійснивши огляд науко-
вих праць присвячених дослідженню 
застосування казкотерапії в корекційній 
роботі із дошкільниками з порушеннями 
мовлення, можемо стверджувати, що 
вона використовується для інтеграції 
особистості, розвитку творчих здібнос-
тей. Казка розвиває всі компоненти мови, 
фонематиче сприйняття, допомагає вдос-
коналювати складові структури слова та 
зв'язних висловлювань. Також допомагає 
формувати повноцінну звукову сторону 
мовлення; розвиває пізнавальні психічні 
процеси; просодичну сторону мовлення; 
вдосконалює вміння передавати образи 
через міміку, жести і рухи.  

В подальшому ми ставимо завдання 
на практиці дослідити особливості соціа-
лізації дітей із мовленнєвими порушен-
нями та розробити психокорекційну 
програму з подолання дезадаптації дітей 
означеної категорії із застосуванням 
казкотерапії. 
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самооцінки старших дошкільників із загаль-
ним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня. 
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Постановка проблеми. Старший до-
шкільний вік – початковий період усві-
домлення дитиною себе, своїх мотивів і 
потреб у світі людських відносин. Саме у 
цей період мовленнєва діяльність стає 
тією сферою дійсності, яка акумулює са-
мооцінні функції дитини. У процесі мов-
леннєвої діяльності засвоюються форми, 
види і критерії оцінювання, в інди-
відуальному досвіді відбувається їх 
апробація та наповнення особистісним 
змістом. 



Сучасні проблеми логопедії та реабілітації (15 лютого 2019 року, м. Суми) 

 

188 

Наявність загального недорозвинен-
ня мовлення (ЗНМ) зазвичай впливає на 
порушення уявлень дитини про себе; 
недостатність особистісного розвитку; 
нездатність адекватно реагувати на 
зміни, що відбуваються у соціальному 
середовищі; недостатню критичність до 
оцінки власних здібностей; труднощі 
соціальної адаптації. Тому однією з 
найбільш значних і актуальних проблем 
сьогодення, зважаючи на велику кіль-
кість дошкільників із порушеннями мов-
лення, можна вважати проблему станов-
лення їх самооцінки. Адже вплив загаль-
ного недорозвинення мовлення на ста-
новлення самооцінки старших дошкіль-
ників є ще недостатньо вивченим питан-
ням у галузі спеціальної психології та 
логопедії. 

Аналіз останніх досліджень і пуб-
лікацій. Проблемою вивчення станов-
лення особистості дітей з мовленнєвими 
порушеннями сьогодні займаються: 
С. М. Валявко, Н. В. Жук, В. О. Калягін, 
С. Ю. Конопляста, Г. І. Меднікова,  
Т. С. Овчиннікова, К. Є. Панасенко, 
Ю. Ю. Руденко. Серед досліджень 
особливостей самооцінки старших 
дошкільників із ЗНМ можна виокремити 
праці наступних вчених: К. Ю. Бугакової, 
О. В. Горбунової, О. А. Денисової, 
О. В. Кирилової, Л. А. Сирвачевої, 
М. А. Шацької. 

Мета статті – вивчення особли-
востей самооцінки дітей старшого до-
шкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня за 
допомогою експериментальних методів. 

Виклад основного матеріалу дос-
лідження. Вивчаючи процес станов-
лення самооцінки дітей дошкільного віку 
із загальним недорозвиненням мов-
лення, науковці зазначають, що дане 
мовленнєве порушення негативно впли-
ває на становлення самооцінки та на 
особистість дитини загалом [5, 6, 7]. 

Вчена М. А. Шацька відзначає наступ-
ні психологічні особливості дітей із ЗНМ: 
замкнутість, нерішучість, боязкість, об-
межена контактність, повільне вклю-
чення у ситуацію спілкування, невміння 
підтримувати бесіду [7, с. 451-459]. А такі 
особливості є характерними проявами 
заниженої самооцінки особистості. 

Діти цієї категорії виявляються 
ізольованими від інших дітей групи, не 

беруть участі у іграх, загальних заходах, 
вказує Т. Д. Тропініна [6, с. 89-93]. Це 
призводить до поглиблення порушень в 
емоційно-вольовій сфері, породжує три-
вожність, очікування і прогнозування 
внутрішніх переживань, знижує само-
оцінку, у подальшому призводить до 
відхилень в розвитку гармонійної 
особистості. 

Дослідники Л. А. Сирвачева та 
Н. В. Степанець наголошують, що пору-
шення всіх компонентів мовленнєвої 
системи, які виникають при ЗНМ, не-
гативно впливають на особистісний 
розвиток дошкільників, їх самосвідомість 
і самооцінку [5, с. 81-83]. За результатами 
проведеного дослідження науковців, діти 
дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня мають 
недостатній рівень сформованості Я-
образу, що потребує значної уваги 
спеціалістів. 

За даними дослідження  
О. В. Горбунової та С. К. Хаїдова, діти із 
ЗНМ мають порушений розвиток 
психічних процесів, на фоні якого у них 
формується неадекватна самооцінка, як 
складова самопізнання [2, с. 83-86]. У 
старших дошкільників в уявлення про 
себе включається відображення своїх 
якостей, властивостей, можливостей. 
Порівнюючи свої якості з якостями 
однолітків дитина розуміє свої недоліки. 
У зв’язку з цим у більшості дошкільників 
із ЗНМ присутня невпевненість у собі, 
замкнутість, непосидючість, знижується 
мотивація до діяльності та спілкування, 
спостерігаються труднощі під час 
спілкування і встановлення контактів з 
однолітками, збільшується кількість 
конфліктів, спостерігається нездатність 
виконувати дії для досягнення 
поставленої мети, вони уникають 
виконання доручень, що потребують 
зосередження, вольових зусиль та 
нездатні до подолання труднощів. 

К. Ю. Бугакова, аналізуючи перехід 
від одного рівня мовлення до іншого, 
відмічає, що проводячи корекційний 
вплив з подолання ЗНМ, необхідним є 
комплексний вплив на мовленнєву і 
психічну складову особистості  
[1, с. 13-16]. Адже вони є нерозривними, 
взаємозалежними компонентами, що 
забезпечують розвиток повноцінної 
особистості дошкільника. 
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З метою вивчення самооцінки дітей 
старшого дошкільного віку із ЗНМ  
ІІІ рівня нами було здійснене експе-
риментальне дослідження на базі закла-
дів дошкільної освіти ясла – садок № 39 
«Теремок» та ясла – садок № 2 «Ясочка» 
міста Суми, у групах компенсуючого 
типу. Загальна кількість досліджуваних 
дітей складала 18 осіб старшої групи із 
ЗНМ ІІІ рівня Для дослідження само-
оцінки ми використали метод наукового 
спостереження і тестування за наступ-
ними методиками: «Сходинки» В. Г. Щур; 
«Який Я?» Р. С. Немова, «Визначення емо-
ційної самооцінки» А. В. Захарової [3, 4]. 

Метод наукового спостереження по-
лягав у здійсненні спостереження за 
заздалегідь розробленою схемою. Ми 
фіксували поведінкові параметри, що 
свідчили про адекватну чи неадекватну 
самооцінку дитини. За результатами 
наукового спостереження, ми виявили 
певні поведінкові прояви характерні для 
старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня, 
що мають адекватну та неадекватну 
самооцінку, отримані дані представлені в 
Таблиці 1. 

Можемо відзначити, що за пове-
дінковими проявами адекватну само-
оцінку мають 7 осіб (39%). Ці діти 
поводяться активно, приймають участь у 

всіх іграх і завданнях, впевнені в собі, 
своїх здібностях, наполегливі у досяг-
ненні поставленої мети, переважно в 
іграх беруть ініціативу на себе, здатні 
ділитися іграшками, поступаються, якщо 
неправі. Неадекватну самооцінку мають 
11 осіб (61%), вони сором’язливі, боязкі, 
мають низьку активність, байдужі до 
навколишньої дійсності, часто сваряться 
та ображаються на інших. 

Під час дослідження за допомогою 
методики В. Г. Щур «Сходинки», спря-
мованої на дослідження самооцінки дітей 
старшого дошкільного віку, нами отри-
мані наступні результати: більшість 
досліджуваних 11 осіб (61%) мають 
занижений рівень самооцінки, 5 дітей 
(28%) – завищений рівень, у 2 дітей 
(11%) адекватний рівень самооцінки. 

Проаналізувавши дані отримані під 
час проведення методики Р. С. Немова 
«Який Я?», що призначена для виявлення 
рівня самооцінки дітей дошкільного віку, 
можемо зазначити: у досліджуваній групі 
дошкільнят за даною методикою дуже 
високий рівень самооцінки просте-
жується у 2 осіб (11%), високий рівень – у 
3 осіб (17%), середній рівень – у 3 осіб 
(17%), низький рівень – у 8 осіб (44%), 
дуже низький рівень – у 2 осіб (11%). 

Таблиця 1. 
Результати наукового спостереження за поведінковими проявами старших дошкільників із 

ЗНМ ІІІ рівня, які мають адекватну та неадекватну самооцінку 
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Агресивність        +            
Байдужість   +   +  +         +   
Боязкість   + +   +  +          + 

Замкнутість +  +      +       +  + 
Невпевненість  +    + +  +     +  +   + 

Низька активність  +  +  +    +    +  + +  + 
Пихатість    +          +   +  

Підкреслення своїх переваг     +   +    + +     +  
Образливість  +  +   +    +   +  + +  

Сором’язливість +  +   +       +      
Тривожність  +   +    +      +   + 
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Активність     +   +   + + +  +     
Впевненість          +  +  +   +  

Вміння ділитися  +       +  +  +       
Здатність сприймати 

критику 
           +       

Ініціативність          + + +       
Наполегли-вість          +   +    +  
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Застосувавши методику «Визначен-
ня емоційної самооцінки» А. В. Захарової, 
що спрямована на виявлення рівня 
самооцінки дитини, і яка підтвердила 
результати попередніх методик, отри-
мали наступні дані: 11 дітей (61%) мають 
занижений рівень самооцінки, завище-
ний рівень мають 5 дітей (28%), адекват-
ну самооцінку мають 2 особи (11%). 

За одержаними результатами прове-
деного емпіричного дослідження особли-
востей самооцінки старших дошкіль-
ників із ЗНМ ІІІ рівня за трьома 
методиками ми бачимо, що у більшості 
дітей занижений рівень самооцінки – 11 
осіб (61%), адекватний рівень мають 2 
особи (11%), завищений рівень спосте-
рігається у 5 осіб (28%). Зазначені 
результати наведено в Таблиці 2 і Рис. 1. 

Таблиця 2 
Результати емпіричного дослідження особливостей самооцінки старших 

дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня 

Рівень самооцінки 

Методики дослідження рівня самооцінки старших дошкільників 

Методика «Сходинки» 
В. Г. Щур 

Методика 
«Який Я?» Р. С. Немова 

Методика визначення 
емоційної самооцінки 

А. В. Захарової 

Завищений 28% 28% 28% 

Адекватний 11% 17% 11% 

Занижений 61% 55% 61% 

 
Діаграма 1. 

 
Рис. 1. Особливості самооцінки старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня 

 
Виходячи з аналізу отриманих ре-

зультатів бачимо, що найбільше старших 
дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня мають 
занижену самооцінку. Такі діти відчу-
вають невпевненість у своїх силах, труд-
нощі під час спілкування з оточуючими, 
тривожність. Також їм притаманна 
низька активність, боязкість, байдужість, 
замкнутість. Обстежені із завищеним рів-
нем самооцінки переоцінюють свої мож-
ливості, часто проявляють агресивність. 
Дошкільники надто впевнені у своїх 
силах, не приймають думок однолітків, 
надто активні, підкреслюють свої пере-

ваги над оточуючими, образливі. Але ж, 
для дошкільників завищена самооцінка є 
нормативною, тому що ставлення до себе 
в цьому віці активно формується і 
більшість вчених зазначають, що дітям 
краще мати надто гарне ставлення до 
себе, ніж погане [1, 3, 7, 9]. Діти з адек-
ватним рівнем самооцінки виявляють 
ініціативу, наполегливі, вони вміють 
підтримувати бесіду, активно беруть 
участь у будь якій діяльності, вміють 
легко взаємодіяти з оточуючими. 

Результати проведеного тестування 
підкріплюються результатами наукового 
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спостереження, саме ті діти, що мають 
низький рівень самооцінки за поведін-
ковими проявами є такими, що не вірять 
в свої здібності та успіх, а ті що мають 
адекватний та високий рівень само-
оцінки, в поведінці проявляють впевне-
ність у собі, беруться за виконання, на-
віть, складних завдань. 

Висновки та перспективи подаль-
ших розвідок. Отримані дані проведе-
ного нами дослідження співпадають з 
думкою вчених, що в більшості випадків 
загальне недорозвинення мовлення ІІІ 
рівня негативно впливає на формування 
гармонійної особистості старшого до-
шкільника. Достатня кількість дослід-
жених нами старших дошкільників із 
ЗНМ ІІІ рівня – із заниженою само-
оцінкою (61%), звертає нашу увагу на 
важливість застосування корекційних 
заходів для формування та розвитку 
гармонійної особистості дитини з пору-
шеним мовленням. 

У подальшому ми ставимо завдання 
розробити психокорекційну програму із 
застосуванням методів арт-терапії з 
подолання неадекватної самооцінки у 
старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня. 
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