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ПОДОЛАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З 
РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ 

 
Одним з найважливіших завдань сучасної корекційної педагогіки є 

розробка ефективних методів подолання порушень мовленнєвого розвитку у 
розумово відсталих дітей. 

Для забезпечення повноцінної комунікативної діяльності дитині  
необхідний цілий арсенал мовних засобів (фонологічних, морфологічних, 
семантичних, синтаксичних), на основі яких здійснюється декодування 
мовлення оточуючих (розуміння) і продукування власних мовленнєвих 
висловів (говоріння) [1; 3] Повноцінне мовлення не може бути без достатнього 
вміння користуватися мовними засобами. У ході спілкування дитини з 
дорослими, в процесі власної діяльності вона засвоює основні закономірності 
мовлення, опановує основні правила побудови вислову. Засвоївши речення, 
дитина отримує потужне знаряддя соціальної взаємодії, співпраці з дорослими. 

Речення, як основна синтаксична одиниця - є моделлю кінцевого продукту 
процесу породження мовленнєвого вислову і виграє важливу роль у 
формуванні мовної здатності і процесів вербально-логічного мислення дитини. 

Порушення побудови і розуміння речень, яке обумовлене 
несформованістю синтаксичних операцій виявляється в істотному обмеженні 
типів використовуваних висловів, у відхиленні процесу формування 
синтаксичних конструкцій, в розладі синтаксичних зв’язків [5]. На це 
зауважували більшість дослідників мовлення розумово відсталих дітей 
(В. Петрова, Є. Соботович, В. Тищенко та ін.). Подібні порушення істотно 
утрудняють процес комунікації, що негативно позначається на формуванні 
пізнавальної діяльності, перешкоджає опануванню шкільною програмою. 

Вивчення особливостей синтаксичних порушень у дітей з розумовою 
відсталістю і розробка диференційованих методів їх подолання є актуальною 
проблемою теорії і практики сучасної логопедії.  

У літературі ми майже не зустрічали детального опису порушень 
синтаксичної будови мовлення у дітей з розумовою відсталістю. У переважній 
більшості випадків існуючі роботи описують зовнішні прояви синтаксичних 
порушень і не розкривають механізми і структуру даних розладів.  

Проблемою нашого дослідження став процес оптимізації: логопедичної 
роботи по формуванню синтаксичної структури речення у дітей з розумовою 
відсталістю, які навчаються в 1-4 класах. Для практичного рішення цього 
питання нами був застосований  психолінгвістичний підхід, який дозволяє, з 
одного боку, виявити особливості формування семантичного компонента 
мовленнєвої здатності у дітей із розумовою відсталістю, а з іншого, - визначити 
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характер порушень синтаксичних операцій породження мовленнєвих висловів і 
на підставі цього описати структуру мовленнєвого розладу.  

У нашій роботі прийняли участь діти з легким ступенем розумової 
відсталості, які навчалися в 1-4 класах спеціальних шкіл м. Харкова та 
Харківської області. На першому етапі експерименту – констатувальному - 
метою було виявлення у дітей з розумовою відсталістю загальних і 
специфічних порушень синтаксичної структури вислову, опис механізму цих 
порушень. У результаті нами було визначено, що синтаксичні порушення у 
дітей з розумовою відсталістю мають неоднорідну структуру. Умовно всіх 
дітей з легким ступенем розумової відсталості можна поділити на дві групи за 
наявністю тих або інших синтаксичних порушень: діти у яких разом з 
вираженими порушеннями формально-знакових операцій, у них  є дефекти 
семантичного, а в низці випадків і смислового синтаксування; діти у яких 
спостерігається несформованість формально-граматичного синтаксування при 
відносному збереженні процесів смислової і семантичної структури 
мовленнєвого вислову. 

Порушення формально-граматичного (поверхневого) синтаксису є 
характерними для всіх груп дітей з розумовою відсталістю і виявляються в 
нездатності правильно використовувати синтаксичні, лексичні, морфологічні 
засоби мовного оформлення вислову. 

На основі психолінгвістичного аналізу результатів констатувального 
експерименту нами було: визначено особливості та співвідношення порушень 
смислового, семантичного і формально-граматичного синтаксису висловів в 
структурі мовленнєвого дефекту у молодших школярів з розумовою 
відсталістю; виявлено загальні і специфічні особливості порушень 
синтаксичної структури вислову у молодших школярів з розумовою 
відсталістю; установлено механізми і структуру синтаксичних розладів; на 
основі особливостей синтаксування виділені критерії диференціальної 
діагностики різних форм мовленнєвих проблем у дітей з розумовою 
відсталістю; з урахуванням виявлених особливостей розробили систему 
диференційованої логопедичної роботи по формуванню синтаксичної 
структури речення у школярів з розумовою відсталістю. 

Усе це дозволило нам говорити про механізми і структуру мовленнєвого 
дефекту при розумовій відсталості, визначити критерії диференціальної 
діагностики порушень граматичної будови мовлення, виявити специфіку і 
механізми синтаксичних порушень, визначити методологічну основу 
корекційної роботи, розробити принципи, напрями і систему корекції цих 
мовленнєвих розладів. 

Нами була створена диференційована методика діагностики і корекції 
порушень синтаксичної структури речення, яка органічно вписується в систему 
логопедичної роботи по подоланню мовленнєвих вад  в умовах навчання дітей з 
розумовою відсталістю у школі [2] 

Логопедична робота по формуванню синтаксичної структури речення у 
дітей з розумовою відсталістю повинна здійснюватися із застосуванням 
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диференційованого підходу, з врахуванням загальних і специфічних 
особливостей синтаксичних порушень, які притаманні дітям з розумовою 
відсталістю, на основі симультано-сукцесивного формування операцій 
змістовного, семантичного і поверхневого синтаксування [4] 

Отже, використання психолінгвістичного підходу дозволяє виявити 
загальні та специфічні особливості, що характеризують процес породження 
синтаксичної структури вислову у молодших школярів з розумовою 
відсталістю. 
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА 

ЕПІЛЕПСІЇ, ТА ІХ РОДИНАМИ 
 

Епілепсії у дітей відносять до найбільш розповсюджених і важких 
захворювань центральної нервової системи. Навіть якщо є певні успіхи в 
лікуванні основного прояву захворювання - епілептичних нападів, у дітей 
можуть зберігатися обмеження фізичного, соціального і  когнітивного 
функціонування, які суттєво впливають  на якість їх життя та загальне  
благополуччя. Виходячи з цього, розробка системи заходів, спрямованих на 
оптимізацію психічного розвитку дітей, хворих на епілепсії, на забезпечення 
соціальної та психологічної підтримки, дозволить суттєво підвищити рівень їх 
соціальної адаптації та самостійності, запобігти формуванню порушень 
адаптації, невротизації, різних поведінкових аномалій. 

Говорячи про підходи до реабілітації дітей, хворих на епілепсії, 
В. Мартинюк [4] відмічає, що разом з призначенням адекватної 


