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Лактіонова О.М.  

ОСОБЛИВОСТІ ОБСТЕЖЕННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗНМ ІІІ РІВНЯ 

У статті розглядаються питання діагностики стану розвитку зв’язного 

мовлення у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня. 

Ключові слова: діти старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня, зв’язне 

мовлення, імпресивне мовлення, експресивне мовлення, логіко-граматичні 

конструкції. 

Постановка проблеми. Проблема кваліфікації порушення мовлення в 

логопедії завжди викликає зацікавленість дослідників і є актуальною. Більшість 

розробок, що спрямовані на обстеження мовлення дітей з різноманітними 

порушеннями мовлення, націлені на дослідження стану фонетичної та лексико-

граматичної сторони, залишають поза увагою або дотично розглядають зв’язне 

мовлення дитини. 

Однак, для дітей із ЗНМ ІІІ рівня, напередодні шкільного навчання, є 

важливою не лише чиста вимова, достатній за обсягом словник з можливістю 

словотворення та узгодження слів у вислові, а й можливість оформлення 

власних думок у змістовні та правильно структурно оформлені, пов’язані між 

собою вислови. Як зазначав відомий лінгвіст, дослідник в області теорії 
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засвоєння мови в дошкільному віці Ф.О. Сохнін [3, c.48]: «Зв’язне мовлення – 

це не лише послідовність пов'язаних одна з однією думок, які виражені 

точними словами в правильно побудованих реченнях. Зв’язне мовлення як би 

вбирає в себе всі досягнення дитини в опануванні рідною мовою, в освоєнні 

звуковою системою, словниковим запасом і граматичною системою. По тому, 

як діти будують свої висловлювання, можна судити про рівень їхього 

мовленнєвого розвитку». 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемою розвитку зв’язного мовлення 

у дітей займалися А. Богуш, А. Бородіч, К. Крутій, Є. Тихеева, Є. Фльоріна та 

інші. Всі вони зазначають, що навіть при відсутності мовленнєвих порушень 

розвиток зв’язного мовлення – це складний процес. Він значно ускладнюється, 

якщо у дитини наявне ЗНМ. Вивченням загального недорозвинення мовлення 

(ЗНМ) з точки зору його причинності і механізмів займалося багато дослідників 

(Т. Ахутіна, Н. Жукова, О. Корнєв, Р. Лєвіна, О. Мастюкова, Є. Соботович, В. 

Тищенко, Л. Трофименко, Н. Трауготт та інші) [4, с. 237].  

При ЗНМ, особливо обумовленому алалією, як зазначала Н. М. Трауготт [2, 

c. 67], спостерігаються значні розбіжності між можливістю дітей формулювати 

фрази і можливостями формулювати думки в зв’язній формі. Дослідниця 

звертає увагу на майже повну неспроможність дітей із ЗНМ продукувати 

зв’язне мовлення: спроби розповісти побачене, прочитане дитиною призводять 

до використання жестів, міміки. Крім того, Н. М Трауготт вказує на виражені 

недоліки в розумінні складних мовленнєвих зворотів. 

Ось чому, так важлива детальна оцінка розвитку зв’язного мовлення у 

дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня, – при цьому треба 

враховувати як розуміння зв’язного мовлення, так і власне зв’язне мовлення. 

Мета статті – висвітлити основні аспекти обстеження зв’язного мовлення 

у дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня. 

Виклад матеріалу дослідження. Проведений аналіз досліджень, 

присвячених вивченню питання стану зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ ІІІ 

рівня, дає можливість стверджувати, що більшість науковців констатує 
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несформованість зв’язного мовлення у вигляді: часткового розуміння текстів 

або розуміння наочного матеріалу, що служить основою проблем у 

продукуванні таких висловів (імпресивне мовлення); складнощі в послідовному 

зв’язному вислові (експресивне мовлення). Таким чином, спираючись на наявні 

особливості мовлення при ЗНМ ІІІ рівня, першим етапом нашого дослідження 

стала діагностика зв’язного мовлення, яка складається з двох етапів – 

діагностика імпресивного та експресивного мовлення. При цьому ми не 

залишили поза увагою дослідження інших компонентів мовлення. 

 Для з’ясування стану сформованості зв’язного мовлення дітей старшого 

дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня використовували адаптовані завдання 

діагностичних методик (Ахутіної Т., Глухова В., Жукової Н., Соботович Є., 

Трофименко Л. та інших). 

Обстеження розуміння зв’язного мовлення складалося з таких завдань: 

Дослідження імпресивного мовлення (на матеріалі картинок з 

відповідними зображеннями): 

1. Розуміння прийменникових конструкцій (іграшка на (під, у, за) шафі (-ою). 

2. Розуміння логіко-граматичних конструкцій з прямим та інвертованим 

порядком слів (заєць наздоганяє вовка – прямий порядок слів, зайця 

наздоганяє вовк – інвертований порядок слів) 

3. Розуміння порівняльних конструкцій (Оля вище за Валю – де Оля?). 

4. Розуміння текстів. 

Дослідження експресивного мовлення. 

1. Розмова на запропоновану побутову тему (діалогічне мовлення). 

2. Складання речень по картинкам з відповідними діями. Також 

використовуємо наочність 1-3-го завдання з дослідження імпресивного 

мовлення. 

3. Складання речення-розповіді серією картинок. 

4. Переказ (використовуємо знайомий текст). 

5. Опис власного досвіду (Що ти робив вчора?, В які ігри ти любиш грати? 

та ін.) 
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6. Складання розповіді (опису). 

7. Продовження запропонованої розповіді.  

Висновки, перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. 

Показниками сформованості зв’язного мовлення (діалогічного та 

монологічного) – є ініціативність у спілкуванні, вміння будувати діалог, 

підтримувати розмову на різні теми, вміння описувати, предмети, дії, емоції, 

складати розповіді за темою, переказувати тексти [1, c.25]. Таким чином, 

обстеження зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ 

рівня – це важлива ланка в корекційно-розвивальній роботі, яка повинна 

продовжуватись в логіці проведеного дослідження. На нашу думку, одним з 

найефективніших методів формування зв’язного мовлення є навчання переказу, 

оскільки цей процес передбачає навмисність і плановість мовлення, а 

використання для переказу високохудожніх творів дитячої літератури дозволяє 

виховувати у дітей «чуття мови». Навчання переказу можна починати вже тоді, 

коли діти мають просте фразове мовлення і це є вагомим підґрунтям до 

подальшого навчання дитини з ЗНМ ІІІ рівня у школі. 
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