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ВСТУП 

 

Актуальність і доцільність дослідження. Реформування сучасної 

освіти передбачає перегляд змісту навчання, розробку та впровадження таких 

форм і методів, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли 

розкриттю її розумових, духовно-емоційних та фізичних здібностей. У 

зв’язку з цим процес навчання у сучасній школі має бути адаптованим до 

запитів особистості, соціальна роль якої в міру демократизації та гуманізації 

суспільства зростає.  

Реалізація стратегічних завдань сучасної освіти, формування загальної 

культури учнів неможливі без розвитку мовлення. Саме розвиток мовлення 

як одне з головних завдань шкільного курсу мови безпосередньо пов’язаний 

із усвідомленням учнями початкової школи комунікативної функції мови. 

Відповідно до цього сучасні підручники, усе методичне забезпечення уроку 

української мови повинно бути спрямоване на формування і розвиток 

комунікативної компетентності школярів. Тому більшість мовних і 

мовленнєвих вправ, як справедливо зазначає відомий методист 

М.С.Вашуленко, «має виконуватись саме з метою комунікації, спілкування» 

7, с.13.  

Комунікативний підхід до навчання мови охоплює сьогодні практично 

всі розділи програми початкового курсу української мови. У зв’язку з цим 

одиниці всіх мовних рівнів повинні вивчатися в контексті зв’язного 

мовлення, тобто на основі речення, тексту 1, с.31. Це допоможе школярам 

краще зрозуміти роль виучуваних мовних засобів у досягненні 

комунікативної мети, зорієнтованої на вираження власної думки, реалізації 

ефективного спілкування. За такого підходу робота з розвитку 

комунікативно-мовленнєвих умінь буде набувати більшої цілеспрямованості, 

оскільки в учнів більш активно формуватимуться конкретні комунікативні й  

мовленнєві уміння: будувати текст, спираючись на знання про його 

структурні елементи, створювати тексти різних типів (розповідь, опис чи 
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міркування) та стилів (художнього, науково-популярного, ділового), а також 

уміння спілкуватись залежно від мети, умов, ситуації взаємодії та характеру 

адресата мовлення.  

З кожним роком все більшає дітей у яких  словниковий запас 

невеликий, а саме мовлення та комунікативна спроможність знаходяться на 

низькому рівні розвитку. Всі ці огріхи в подальшому знаходять відображення 

в порушенні писемного мовлення.  Діти із загальними вадами мови та 

мовлення мають до того ж значні проблеми у навчанні. 

Актуальним питанням сьогодення є формування у молодших школярів 

мовлення. Дуже важливо, щоб діти могли висловлювати власну думку і 

розуміти зміст промови.   

Дана проблема є актуальною у контексті початкової ланки освіти, яка 

покликана забезпечити підготовку підростаючого покоління до життя у світлі 

різноманітних зв’язків, відносин, комунікативних можливостей. Про це 

свідчать прийняті в останні роки державні нормативні документи: 

«Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 рр.» (2012), 

«Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 рр.» 

(2014), Проєкт закону України «Про освіту» (2016), в яких так чи інакше 

визначається формування в учнівської молоді уміння міжособистісного 

спілкування, комунікативних відносин. 

Саме в початковій школі діти починають опановувати нормами усного 

та письмового літературного мовлення, навчаються використовувати мовні 

засоби в різних умовах спілкування відповідно до цілей і завдання мови.  При 

цьому учитель повинен допомогти дітям осмислити вимоги до мови, вчити 

молодших школярів при формулюванні думок стежити за правильністю, 

точністю, різноманітністю, виразністю мовних засобів. Все вищезазначене 

підкреслює актуальність обраної теми. 

Спілкування було предметом вивчення багатьох зарубіжних та 

вітчизняних теоретиків. Зокрема, до його вивчення звертались Г.Андрєєва, 

Б.Ананьєв, М.Аргайл, І. Атватер, О.Бодальов, Р.Вердербер, К.Вердербер, 
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Є.Іл’їн, М.Каган, Д.Кемпбелл, В.Куніцина, Б. Ломов, С.Рубінштейн,  

С.Максименко,  

Питання, присвячені комунікативній культурі, розглянуті у 

дослідженнях Г.Артемьєвої, О.Бароненко, А.Білоножко, В.Возчикова, 

В.Григорьєвої-Голубєвої, Ю.Ємельянова, С.Знаменської, О.Корніяки, 

О.Кравченко, А.Позднякової, Т.Слухай та ін.   

Проблема розвитку комунікативних здібностей у педагогічній 

літературі не нова. Тією чи іншою мірою даною проблемою займалися такі 

вчені, як Н.Волкова, І.Зимня, О.Леонтьєв, Б.Ломов, Р.Немов, Ю.Пассов, 

В.Семиченко, В.Скалкін, Б.Теплов та ін. 

  Формування, розвиток і корекція зв’язного мовлення у дітей 

висвітлені в роботах К.Ушинського, В.Тихеева, Е.Флерина, а також 

А.Бородич, Н.Жукової, Е.Мастюкова, В.Глухова. Незважаючи на достатню 

вивченість даної проблеми, до сих пір існує необхідність не тільки пошуку 

більш нових і досконалих методів корекційної роботи, але також і 

систематизація використовуваних на практиці прийомів, методів і засобів для 

розвитку мовлення учнів початкових класів. Значущість та недостатня 

розробленість теоретичних та практичних аспектів проблеми розвитку 

мовлення учнів засобами логопедичних ігор зумовили вибір теми 

дипломного дослідження: «Розвиток мовлення учнів початкових класів 

засобами логопедичних ігор». 

  Об’єкт дослідження – процес розвитку мовлення молодших 

школярів. 

Предмет дослідження – гра як засіб  розвитку  мовлення учнів 

початкової школи. 

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та розробити зміст 

педагогічної роботи з формування зв’язного  мовлення  у молодших 

школярів. 
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Завдання дослідження: 

1) дослідити розвиток мовлення учнів початкових як педагогічну 

проблему; 

2) визначити особливості розвитку мовлення учнів початкових класів; 

3) провести експериментальне дослідження рівнів сформованості 

розвитку мовлення учнів початкових класів;  

4) визначити педагогічні умови використання логопедичних ігор для 

розвитку мовлення учнів початкових класів; 

5) дослідити гру як засіб  розвитку мовлення учнів початкових класів. 

Реалізація означеної мети та розв’язання поставлених завдань 

здійснювалися через застосування таких методів дослідження:  теоретичні 

(аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, конкретизації, узагальнення), 

емпіричні (педагогічне спостереження, бесіди, аналіз, узагальнення, 

педагогічний експеримент), статистичні (методи реєстрування, 

ранжування, вимірювання). 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що: уперше обґрунтовано та експериментально 

перевірено ефективність методики розвитку мовлення учнів початкових 

класів засобами логопедичних ігор. 

Практична значущість дослідження. Матеріали дослідження можуть 

бути використані у роботі   вчителів початкової школи з метою розвитку 

мовлення мололших школярів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідженням було охоплено 

26 учнів 1-4 класів Матейківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів - закладу дошкільної освіти Барської міської ради. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дипломної 

роботи висвітлювалися на звітній науково-практичній конференції 

викладачів і студентів (м. Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського 

квітень 2021 р.)., на Всеукраїнських науково-практичних конференціях: 
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1) V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Актуальні 

проблеми формування творчої особистості педагога в контексті 

наступності дошкільної та початкової освіти” (ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського м. Вінниця, 22 квітня, 2021 р.)., 

2) VI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

“Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в 

контексті наступності дошкільної та початкової освіти” (ВДПУ 

імені Михайла Коцюбинського м. Вінниця, травень, 2022 р.)., 

3) Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція 

“Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та 

перспективи, 27-28 жовтня 2022 р., Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника.  

4) ХІІ Міжнародна  інтернет-конференція молодих учених і студентів 

«Глухівські наукові читання - 2022. Актуальні питання суспільних 

та гуманітарних наук», яка відбудеться 7-8 грудня 2022 року в 

Глухівському національному педагогічному університеті імені 

Олександра Довженка; 

За результатами дипломного дослідження опубліковано 2 статті:  

- Слободянюк І. Розвиток мовлення  Актуальні проблеми формування 

творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та 

початкової освіти : збірник матеріалів VI Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла 

Коцюбинського, 6-7 липня 2022 р.) / за ред. Н.О.Пахальчук, 

О.П.Демченко; Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти 

імені Валентини Волошиної.Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2022. 

– Вип. 11; 

- Слободянюк І.  Гра у розвитку мовлення молодших школярів. Зб. ХІІ 

Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів 
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«Глухівські наукові читання - 2022. Актуальні питання суспільних та 

гуманітарних наук» (7-8 грудня 2022р);  Глухівський  національний 

педагогічний університет імені Олександра Довженка. 

 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 98 сторінок.  
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ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, мова – складна когнітивна  функція, що має 

взаємозв’язок з сенсорним і кінетичнимм апаратом.  Мовний розвиток не 

можна розглядати ізольовано від загального функціонування  організму: 

якщо порушення виникають в будь-якій системі організму дитини, то 

відхилення враз формуються і в інших областях.  Тому мовні розлади у дітей 

стають з кожним роком все більш частою причиною звернення батьків до 

фахівців (педіатра, невролога, логопеда, дефектолога). 

Правильне розуміння слів, їх вживання та подальше розширення 

активного словника притаманне дітям п’ятого року життя. Дітей знайомлять 

із багатозначними словами, використовуючи при цьому наочність. Вони 

навчаються як співвідносити слова за змістом, а й пояснювати їх. 

Продовжується робота зі збагачення, уточнення та активізації словника 

на шостому році життя. Тут велика увага приділяється розвитку вміння дітей 

узагальнювати, порівнювати, протиставляти. Особлива увага приділяється 

роботі над смислової стороною слова, розширенню запасу синонімів і 

антонімів, багатозначних слів, формується вміння вживати слова, що 

найбільш точно підходять ситуації. 

Сьомий рік життя відрізняється тим, що одним із найважливіших 

завдань є формування вміння вибирати найбільш точні слова при 

формулюванні думки та правильно вживати їх у будь-якому контексті. У 

цьому віці триває робота і щодо збагачення, закріплення та активізації 

словника. Широко ведеться робота над уточненням розуміння значення 

відомих близьких чи протилежних слів, і навіть багатозначних слів із прямим 

і переносним змістом слів. 

В даний час не існує єдиної системи мовних порушень: фахівці різних  

областей застосовують свої класифікації.  Розробка і впровадження єдиних 

діагностичних підходів і класифікацій мовних розладів у дітей раннього віку 

дозволять своєчасно виявляти групи ризику по виникненню тієї чи іншої 
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патології мови і проводити дітям своєчасну комплексну психолого-

педагогічну, логопедичну і клінічну корекцію. 

Дослідженнями фахівців показано, що ефективність освітнього процесу 

багато в чому детермінована педагогічними умовами, які об'єктивно 

супроводжують провадження цієї діяльності педагогом. У більшості фахівців 

у цій галузі знань під педагогічними умовами освітнього процесу прийнято 

розуміти сукупність заходів, форм, засобів, методів впливу та компонентів 

зовнішнього оточення, які впливають на успішність засвоєння знань учнями. 

У зв’язку з цим є природним інтерес фахівців до виявлення складу 

педагогічних умов та визначення ступеня їх впливу на ефективність 

досягнення мети освітнього процесу. 

Подібна сукупність компонентів педагогічних умов впливає на освітній 

процес учнів не тільки у звичайних школах, а й у спеціальних, зокрема 

корекційних освітніх закладах для глухих та слабочуючих дітей, де крім 

традиційних, мають бути створені й особливі з урахуванням специфіки 

діагнозу учнів. 

Використання ігор у педагогічному процесі навчального закладу 

позитивно впливає якість освітнього процесу дозволяє здійснювати поточну 

корекцію його результатів. 

Роблячи висновок, можна відзначити, що використання нейроігор є 

ефективним засобом для розвитку фонетичної сторони мови і дозволяють 

підвищити результативність та якість вирішення корекційно-розвивальних 

завдань. 
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