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Білик К.В.
Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ТА
СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ
НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
Фахівці активно досліджують проблему розвитку особистості,
ігрової діяльності та особливостей розвитку комунікативної взаємодії дітей
дошкільного віку з порушеннями мовлення. Їх дослідження вказують на
ряд особливостей,що притаманні дітям з порушеннями мовлення. Зокрема,
це не тільки комунікативні порушення, а й занижена самооцінка, прояви
тривожності або агресивності. В залежності від рівня комунікативних
порушень та ставлення дитини до мовного дефекту науковці поділяють
дітей на три групи, а саме: 1) діти з не грубим мовним дефектом, які не
мають проблем з мовним контактом і застосовують невербальні засоби
комунікації, активно взаємодіючи з дорослими й однолітками; 2) діти, у
яких є труднощі при встановленні комунікації, які не прагнуть до
спілкування і уникають ситуації, в яких потрібно використовувати
мовлення. У ігровій діяльності ця група дітей застосовує невербальну
комунікацію, гостро переживаючи свій мовний дефект; 3) діти з мовним
негативізмом, які відмовляються від спілкування, замкнуті, тривожні,
агресивні,зі зниженою самооцінкою [4, с. 281-285].
Згідно сучасних даних багатьма науковцями вже доведено,що у дітей
з порушеннями мовлення ігрова діяльність відстає у розвитку і не
відповідає віку. Ф. Фрадкін, С. Новосьолов провели порівняльний аналіз
ігрової діяльності дітей з порушеннями мовлення і дітей з нормотиповим
розвитком. В ході дослідження було встановлено,що сенс гри у дітей з
порушеннями мовлення полягає у відображенні відомих способів дії зі
знайомим предметами або ознайомленні з властивостями іграшок,
конкретного задуму гри з іграшками немає, адже діти не вибирають
необхідні іграшки для сюжету гри. Гра з сюжетними іграшками несе
процесуальний характер: возити машинки по кімнаті, одягати і роздягати
ляльку та ін.[5, с. 27-30].
Так, психологічні дослідження О. Усанової довели, що ігрова
діяльність дітей 4-5 років характеризується ситуаційним маніпулюванням
іграшками і предметами, а в самостійній грі дитина практично не
використовує предмети з ігровою ціллю. Діти із ЗНМ складають
неоднорідну групу за розвитком вміння виконувати предметно-змістовну
сторону гри і налагоджувати взаємодію з ровесниками[5, с. 86-90].
P. Іванкова, В. Кондратенко вказують на те, що діти з порушеннями
мовлення прагнуть до контакту з однолітками, але ігрова взаємодія полягає
у спільній руховій активності: діти разом бігають або стрибають. Часто
діти з порушеннями мовлення лише спостерігають за грою однолітків і
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копіюють її або діїз іграшками. Тому дитина не зовсім розуміє задум гри і
передає лише її зовнішній аспект. Діти старшого дошкільного віку із ЗНМ
часто грають самі, а рівень взаємодії з однолітками відповідає взаємодії
2–4-річних дітей з нормальним розвитком [5, с. 106-108].
Для спонукання дітей із ЗНМ до дій з іграшками повинні надаватися
мовні інструкції дорослого, це можливо лише за певних умов,адже значення
слів інструкції мають бути відомими дітям із ЗНМ, дії, які пропонують з
іграшками та предметами мають бути пов’язані практичним досвідом.
Психологічні дослідження дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ
вказують, що діти з ЗНМ у порівнянні з однолітками довго затримуються на
предметно-маніпулятивній діяльності,рольові ігри засвоюють повільно і
недостатньо продуктивно. Рольові ігри дітей із ЗНМ одноманітні з
недостатньо розгорнутим сюжетом. У процесі гри з однолітками дитина із
ЗНМ часто відходить від своєї сюжетної ролі або порушує правила гри,
тому інші діти дають їй другорядні ролі або взагалі відмовляються від
спільної гри.
Основним негативним фактором, впливаючим на недостатній
розвиток ігрової діяльності дітей з ЗНМ є недоліки мовного розвитку
дитини: недосконала звуковимова, недостатній словниковий запас,
порушення граматичного складу мови і зміна її темпу. Науковці
зазначають, що обмежене мовне спілкування дитини з ЗНМ призводить до
звуження гри та бідності її сюжету, тому необхідно спеціальне навчання
сюжетно-рольовій грі, яке сприятиме розширенню словникового запасу і
практичного досвіду дитини. Крім цього сюжетно-рольову гру можна
використовувати задля корекції порушень мовлення дітей із ЗНМ.
Л. Соловйова обґрунтовує необхідність введення в процес ігрової
діяльності мовної емоційної лексики і розвиток вербальної комунікації на
підставі інтеграції лексичних засобів, а також інтонаційної сторони мови
тапаралінгвістичних компонентів. Завдяки такому підходу мовлення дітей
поступово стає виразнішим, з’являється послідовність викладення думок, у
своїх висловленнях діти використовують різноманітні паралігвістичні
засоби спілкування (міміку,пантоміміку). У результаті застосування
засобів сюжетно-рольової гри у дітей із ЗНМ у словнику з’являються
слова, що позначають емоції, відбувається їх автоматизація і введення в
експресивне мовлення. У процесі реалізації основної мети досягається
розширення діапазону емоційної лексики за рахунок нюансуючихлексем,
що дозволяє дітям свободо володіти даною лексикою і використовувати її
у зв’язному мовленні. Корекційна робота, організована систематично і
поетапно з використанням засобів сюжетно-рольової гри у дітей із ЗНМ по
формуванню емоційної лексики дозволяє якісно і кількісно змінити рівень
їх лексичного розвитку та мовленнєвого спілкування загалом [3, с. 35-38].
В. Селіверстов зазначає, що робота над розвитком усіх сторін
мовлення з використанням гри має велике значення. Він пропонує
багатофункціональне використання одних і тих самих ігор. Так, гра
«Чарівний мішечок» може використовуватися як одна зі складових
274

сюжетно-рольової гри в різних аспектах, наприклад для збагачення
словника [2, с. 80-83].
Ю. Гаркуша вважає за необхідне включення казкових персонажів в
ігрову ситуацію для розвитку прийменникового управління у дітей із ЗНМ.
Наприклад, у грі «Виправи помилки Незнайки» діти перебувають в ролі
вчителів і виправляють помилки Незнайки, а у грі «Нагодуй Велетня» діти
вправляються в утворенні іменників множини [1, с. 15-17].
Таким чином, аналіз наукових досліджень доводить, що багато
аспектів психічного розвитку дітей із ЗНМ активно вивчаються і мають своє
відображення у багатьох наукових працях. Найбільш вивченим є аспект
особистісного розвитку дітей з порушеннями мовлення. Розробка цієї
проблеми сприяє вдосконаленню системи психолого-педагогічного
супроводу дитини з мовними порушеннями і передбачає професійну
співпрацю педагогів, психологів і логопедів. Однак особливості сюжетнорольової гри у дітей із ЗНМ вивчені і досі недостатньо, практично не
знайшли і відображення у науковій літературі особливості розвитку ігрової
діяльності у дітей із ЗНМ в залежності від його рівнів та вікових
особливостей дітей, не відпрацьований і розвиток монологічного і
діалогічного мовлення у процесі сюжетно-рольової гри у дітей із ЗНМ,тому
подальша розробка даної тематики і досі залишається актуальною для
сучасних науковців.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ
З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Одним із важливих напрямів розвитку освітньої системи в Україні є
впровадження інклюзивної форми навчання для дітей з особливими
освітніми потребами (ООП). У загальноосвітні навчальні заклади мають
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