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Анотація  

 

Наукова робота присвячена проблемі розвитку мовлення гіперактивних 

дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивної групи. На сьогодні в 

Україні функціонує досить потужна мережа інклюзивних навчальних закладів 

для дітей, які мають ті чи інші порушення психофізичного розвитку. 

Порушення мовлення в дошкільників нині є масовою проблемою і для 

виправлення проблеми успішно працюють спеціальні педагоги. Водночас 

щорічно зростає кількість гіперактивних дітей, що зумовлюється комплексом 

різнорідних чинників.  Тому проблема розвитку мовлення дітей дошкільного 

віку з гіперактивністю в умовах інклюзивної групи є гостро актуальною та мало 

дослідженою.  

Метою дослідження є розробка корекційної програми розвитку мовлення 

гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями. в умовах інклюзивної 

групи. 

У роботі сформульовано наступні завдання: 

1. Проаналізувати і опрацювати спеціальну літературу з досліджуваної 

проблеми. 

2. Підібрати ефективні методики для діагностики мовлення 

гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями. 

3. Окреслити корекційну програму розвитку мовлення гіперактивних 

дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивної групи закладу 

дошкільної освіти. 

Методи дослідження: для виконання поставлених завдань дослідження 

було використано теоретичні (аналіз наукових джерел, узагальнення, 

систематизування, конкретизація) та емпіричні (спостереження, опитування, 

анкетування), методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів 

педагогічного експерименту.  

Для дослідження особливостей  мовлення гіперактивних  дітей-логопатів 

було використано методики О. Денисова «Розвиток навичок комунікабельності 
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у дітей дошкільного віку», Р. Павелківа і О. Цигипало «Психодіагностичний 

інструментарій в умовах дошкільного закладу». 

Наукова новизна та практична значущість дослідження полягає в 

розробці корекційної програми розвитку мовлення дошкільників-логопатів з 

гіперактивністю в умовах інклюзивної групи, методичних рекомендацій зі 

зниження рівня гіперактивності і розвитку мовлення,  критеріїв та рівнів оцінки 

довільного спілкування дітей з порушеннями мовлення. Матеріали дослідження 

можна застосовувати в практиці роботи з дітьми дошкільного віку з 

порушеннями мовлення в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти. 

Структура роботи: робота складається з вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаної літератури і додатків. У вступі обґрунтовано 

актуальність проблеми, визначено науковий апарат дослідження. У першому 

розділі розкрито науково-теоретичні засади дослідження мовлення 

гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями. Другий розділ присвячений  

експериментальному дослідженні особливостей  мовлення у гіперактивних 

дітей з мовленнєвими порушеннями, які навчаються в умовах інклюзивної 

групи закладу дошкільної освіти. Висновки відображають результати 

дослідження. 
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ВСТУП 

Проблема розвитку мовлення дітей сьогодні досить актуальна, бо саме 

однією з найважливіших потреб людини є потреба в обміні інформацією. 

Передавати та отримувати інформацію можна лише за допомогою знаків, 

точніше – знакових систем. Ці знакові системи можуть бути вербальними 

(словесними) та невербальними (несловесними). Вербальні знакові системи по-

іншому називають мовою. 

За допомогою мовлення люди обмінюються думками, передають свій 

настрій, почуття, досвід тощо. Але для того, щоб здійснити мовне 

повідомлення, необхідна наявність спільних, однакових засобів та правил 

передачі думок. Усе це забезпечується завдяки мові. 

Найбільш загальними і необхідними умовами продуктивної психічної 

діяльності особистості є мова і мовлення. Мова – це суспільно зумовлена 

система словесних знаків, котрі є засобом спілкування в даному суспільстві, у 

той час мовлення – процес використання людиною мови для спілкування з 

іншими людьми. 

Проблема розвитку мовлення дітей дошкільного віку розглядалась 

класиками педагогічної науки, зокрема Я. Коменським, К. Ушинським, 

С. Русовою, І. Огієнком, Є. Тихеєвою, В. Сухомлинським, а також психологами 

(Л. Виготський, О. Лурія, Д. Ельконін, А. Маркова, С. Рубінштейн та ін.). 

На сучасному етапі розвиток мовлення дітей дошкільного віку 

досліджується в різних напрямах: психолінгвістичному (І. Зимня, О. Леонтьєв, 

Т. Піроженко, О. Шахнарович та ін.), лінгвістичному (М. Кочерган, 

Т. Ладиженська, Л. Мацько, М. Плющ, В. Русанівський, Л. Щерба та ін.), 

педагогічному (А. Арушанова, Л. Ворошніна, В. Захарченко, А. Зрожевська, 

О. Ушакова та ін.), лінгводидактичному (А. Богуш, О. Біляєв, М. Вашуленко, 

Н. Гавриш, С. Караман, Л. Паламар, М. Пентилюк та ін.). 

Учені досліджують і більш часткові аспекти розвитку мовлення дітей, а 

саме: становлення і розвиток мовлення дітей раннього віку (А. Богуш, 
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Н. Гавриш, Т. Науменко, О. Саприкіна та ін.); виховання звукової культури 

мовлення у дітей (В. Борова, О. Трифонова та ін.); розвиток діалогічного 

мовлення (Н. Луцан, Г. Чулкова та ін.); навчання різних видів розповідей 

(Л. Березовська, О. Білан, Н. Водолага, Н. Гавриш, С. Ласунова, І. Попова та 

ін.); розвиток виразності мовлення (О. Аматьєва, С. Хаджирадєва та ін.). 

Особливої уваги нині набуває проблема адаптації дітей з порушеннями 

мовлення в соціальний колектив. Інклюзивна форма навчання дає можливість 

оптимальної організації опанування знань, умінь та навичок дітей дошкільного 

віку з різними освітніми потребами. 

Теоретичні засади організації інклюзивного навчання стали предметом 

досліджень І. Білозерська, В. Синьова, Т. Ілляшенко, А. Колупаєвої, Л. Савчук, 

Н. Назарової, В. Тарасун, О. Таранченко, П.Придатченко, І. Хафізулліної, 

Ю. Шумилівскої та ін. Практичним аспектам організації інклюзивного 

навчання присвячені праці С. Алєксєєнко, І. Демченко, М. Захарчука, 

О. Мартинчука, Ю. Найда, М. Хайруддінова. 

На сьогодні в Україні функціонує досить потужна мережа інклюзивних 

навчальних закладів для дітей, які мають ті чи інші порушення психофізичного 

розвитку. Однак проблема розвитку мовлення дітей дошкільного віку з 

гіперактивністю в умовах інклюзивної групи є гостро актуальною, що і 

зумовило вибір теми дослідження.  

Об’єкт дослідження – мовлення гіперактивних дітей-логопатів. 

Предмет дослідження – методика розвитку мовлення у дітей-логопатів з 

гіперактивністю в умовах інклюзивної групи. 

Метою нашого дослідження є розробка корекційної програми розвитку 

мовлення гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах 

інклюзивної групи. 

Мета нашого дослідження передбачає вирішення таких завдань: 

4. Проаналізувати і опрацювати спеціальну літературу з досліджуваної 

проблеми. 
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5. Підібрати ефективні методики для діагностики мовлення 

гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями. 

6. Окреслити корекційну програму розвитку мовлення гіперактивних 

дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивної групи ЗДО. 

Методи дослідження: для виконання поставлених завдань дослідження 

було використано теоретичні (аналіз наукових джерел, узагальнення, 

систематизування, конкретизація) та емпіричні (спостереження, опитування, 

анкетування), методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження входить до плану студентських досліджень кафедри педагогіки і 

психології (дошкільної та корекційної) імені проф. Поніманської Т. І.   

Рівненського державного гуманітарного університету та виконувалась в розрізі 

кафедральної теми «Гуманізація освітнього процесу дошкільних навчальних 

закладів у контексті інноваційної діяльності». 

Апробація результатів дослідження здійснювалась на 4 конференціях 

Міжнародного, Всеукраїнського та Регіонального рівнів; впроваджувалась в 

освітньому процесі у ЗДО я/с № 17 «Казка» м. Червонограда, Львівської обл. 

Публікації. Основний зміст і результати дослідження висвітлено у 

2 публікаціях. 

Наукова новизна та практична значущість дослідження полягає в 

розробці корекційної програми розвитку мовлення дошкільників-логопатів з 

гіперактивністю в умовах інклюзивної групи, методичних рекомендацій зі 

зниження гіперактивності та розвитку мовлення,  критеріїв та рівнів оцінки 

довільного спілкування дітей з порушеннями мовлення. Матеріали дослідження 

можна застосовувати в практиці роботи з дітьми дошкільного віку з 

порушеннями мовлення в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти. 

База дослідження: ЗДО я/с № 17 «Казка» м. Червонограда, Львівської 

області; 38 учасників експерименту. 

Структура роботи: робота складається з вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаної літератури і додатків.  



8 
 

РОЗДІЛ І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОВЛЕННЯ ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ З МОВЛЕННЄВИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ 

1.1. Загальне поняття про мовлення особистості 

Розвиток цивілізаційних процесів ХХІ століття зумовлює тенденції до 

інтенсивної інформатизації суспільства, комп’ютеризації дозвілля 

підростаючого покоління та розвитку розважального телебачення. За таких 

умов спостерігається зміна формування мовлення в дитячому середовищі. 

Мовлення особистості забезпечує можливість соціалізації дитини у суспільство, 

є засобами реалізації та можливостей. 

Основною одиницею мови вважається слово. Воно має дві 

характеристики – предметну віднесеність і значення. Слово вказує на предмет, 

викликаючи у людини образ цього предмета. Тому, опановуючи словом, 

людина засвоює складну систему зв’язків і відносин, в яку включений той чи 

інший предмет [16, c. 6]. 

За допомогою мови людина встановлює взаємини з людьми, передає 

інформацію. Мова є головним засобом спілкування. У мові виражаються 

результати пізнання, рішення розумових завдань. Вона виступає 

найважливішим знаряддям інтелектуальної діяльності [41, с. 87]. 

Мова – суспільне явище, найважливіший засіб влаштування людських 

стосунків. За її допомогою люди здатні порозумітися, здійснюють обмін 

думками, набувають знань, передають їх нащадкам, мають змогу організувати 

спільну діяльність в усіх галузях людської практики [11, с. 191].  

Мова і мовлення – поняття не тотожні. Мовлення – це процес 

використання людиною мови для спілкування. Залежно від віку, характеру 

діяльності, середовища мовлення людини набирає певних особливостей 

незважаючи на те, що люди спілкуються однією мовою. Кожній людині 

властиві індивідуальний стиль мовлення, відмінність в артикуляції звуків, 

інтонуванні, логічній виразності [17, с. 4].  
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Мова та мовлення тісно взаємопов’язані й являють собою єдине ціле. 

Отже, мовлення виступає як психологічна діяльність, що виявляється у 

спілкуванні людей за допомогою мови. Останнє – це суспільно-історичне 

явище, що зумовлене національними особливостями, на відміну від мовлення, 

яке є не що інше, як загальнолюдське явище і в кожному конкретному випадку 

чітко індивідуальне. Ця індивідуальність пояснюється різним рівнем володіння 

мовою (словниковим запасом, граматикою, фонетикою) [27, с. 291].  

Мовлення пов’язане зі всіма психічними процесами людини. На рівні 

відчуттів воно впливає на пороги чутливості; на рівні сприймання – на такі його 

особливості, як осмисленість і узагальненість. Мовлення забезпечує словесно-

логічну та довільну пам’ять; допомагає створювати образи уяви і забезпечує 

більшу зосередженість уваги. Отже, мовлення є могутнім чинником 

формування людської свідомості [37, с. 106].  

У сфері спілкування мовлення виконує комунікативну та експресивну 

функції. Комунікативна функція є однією з основних і полягає у тому, щоб за 

допомогою мовлення передати певну інформацію. Ця інформація має вплинути 

на поведінку, рішення або почуття іншої людини. Експресивна функція є 

однією з первинних і виявляється у передачі емоційного ставлення до змісту 

мовлення і партнера спілкування. [4, с. 791].  

У сфері мислення мовлення виконує сигніфікативну та гностичну 

функції. Сигніфікативна функція – це позначення предметів і явищ за 

допомогою слів та словосполучень. У результаті утворюються поняття – одна з 

логічних форм мислення. [11, с. 191].  

У сфері управління мовлення виконує функції планування та 

регулювання. Функція планування забезпечує складання плану поведінки та 

програми дій і в результаті спонукає людину до певної діяльності. За 

допомогою регулятивної функції впорядковується наша поведінка і діяльність, 

а також діяльність інших людей. Особливо це стосується довільних психічних 

процесів: довільної пам’яті, сприймання, уваги тощо [12, с. 267].  
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У соціальній сфері мовлення виконує суспільно-історичну функцію, яка 

пов’язана з передачею за допомогою мовних засобів суспільно-історичного 

досвіду людства. Це реалізується у фольклорі та народній творчості [21, с. 70].  

У сучасній психології розрізняють мовлення зовнішнє та внутрішнє. 

Зовнішнє у свою чергу має дві форми: усне мовлення та писемне. Крім того, 

усне мовлення буває діалогічним та монологічним [34, с. 35].  

Як свідчить сама назва, внутрішнє мовлення непридатне для спілкування 

з іншими людьми. Людина користується внутрішнім мовленням, коли 

розмірковує про щось подумки, планує свої дії, не висловлюючись вголос і не 

записуючи на папері, не контактуючи з людьми [19, с. 39].  

Зовнішнє мовлення – це аудіальне чи візуальне мовне спілкування між 

людьми. Це є основним засобом комунікації у сумісній діяльності. За його 

допомогою люди впливають один на одного. Зовнішнє мовлення поділяють на 

усне та писемне [17, с. 4].  

Усне мовлення – це мовлення, яке сприймається на слух. Воно 

мотивоване ситуацією, протікає у мінливих умовах, йому характерна простота 

граматичних конструкцій. Його розумінню сприяє контекст, інтонація, жести, 

міміка тощо. Цей вид мовлення відіграє значну роль у розвитку культури, 

особливо усної народної творчості, а також у розвитку інтелекту 

людини [4, с. 791]. 

Діалогічним називається мовлення між двома або кількома 

співрозмовниками, які міняються ролями: то один з них, то другий виконують 

роль мовця або слухача, тобто постають як пасивний або активний 

співрозмовник [11, с. 191].  

Монологічне мовлення – це таке мовлення, коли говорить одна особа, а 

решта слухає, сприймає її промову. Приклад монологічного мовлення – 

доповідь, лекція, виступ на зборах, пояснення вчителем нового матеріалу тощо 

[24, с. 210]. 
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Писемне мовлення – це різновид монологічного мовлення, але воно 

здійснюється як писання та читання написаного у вигляді письмових знаків 

(слів) [21, с. 70]. 

Специфікою писемного мовлення є те, що воно спрямоване на 

відсутнього читача. Через це відсутній безпосередній контакт між тим, хто 

пише, і тим, хто читає, і тому писемне мовлення більш розгорнуте, зв’язне 

порівняно з усним [27, с. 291]. 

Мовлення, як і інші психічні процеси, наділено певними особливостями, а 

саме:  змістовністю, зрозумілістю, виразністю та дієвістю [12, с. 267].  

Мовлення – це мова, яка функціонує в контексті індивідуальної 

свідомості. Воно характеризується відмінностями вимови, темпу, ритму, 

плавності та голосності. В різних людей воно має різну виразність, чіткість, 

точність, стиль, образність і емоційність.  

Мова як засіб спілкування виконує не тільки функцію обміну 

інформацією, але й експресивну функцію. Використовується не тільки 

інтонація, але й міміка, пози і жести. Наслідуючи батьків і близьких людей, 

дитина переймає стиль спілкування, емоції, мовну культуру [28, с. 146]. 

У дошкільному віці уява, мислення та мовлення тісно пов’язані. Їх синтез 

породжує здатність творити образи та довільно маніпулювати ними за 

допомогою мовних самоінструкцій. [36, с. 141]. 

Таким чином, розвиток мовлення відбувається у процесі вдосконалення 

практичного використання мови у спілкуванні з іншими людьми. Водночас 

мовлення стає основою перебудови психічних процесів, знаряддям мислення. У 

дошкільному віці вона є найчутливішою до мовних явищ. Одночасно з 

орієнтацією на зміст слів вона виявляє неабияку цікавість до звукової форми 

слова, часто спеціально змінює слова, творить нові. 

 

1.2. Особливості розвитку мовлення дітей-логопатів 

Оволодіння мовленням є складним, багатостороннім психічним процесом 

і для кожної дитини проходить індивідуально.  
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Це значною мірою залежить від навколишнього середовища. Якщо 

дитина не отримує нових яскравих вражень, якщо не створені умови, що 

сприяють розвитку рухів і мовлення, то затримується її фізичний і психічний 

розвиток. [33, с. 3-5]. 

Усі психічні функції розвиваються за безпосереднього впливу мовлення, 

яке стимулює і поглиблює розвиток. Розвиток мовлення продовжує 

здійснюватись за активної участі дорослих [30, c. 250]. У процесі оволодіння 

мовою як специфічною системою знаків (фонем, морфем, слів, синтаксичних 

конструкцій) розвивається знакова функція мовлення. У дошкільному віці 

відбувається засвоєння всіх рівнів мовної системи. До 6-7 років вимова стає 

чистою. У протилежному випадку порушення вимови набувають стійкого 

характеру та вимагають допомоги спеціаліста [9, c. 181]. 

Необхідно розрізняти поняття норми мови і порушення мови. При 

нормальній мовній діяльності є збереженими психофізіологічні механізми 

мовлення. Порушення мови визначається як відхилення у мові від мовної 

норми, прийнятої у даному мовному середовищі, зумовлене розладом 

нормального функціонування психофізіологічних механізмів мовної діяльності 

[17, c. 46]. 

Етіологічні чинники, які викликають порушення мови, складні і 

поліморфні. Найбільш часто має місце поєднання спадкової схильності, 

несприятливого оточення і пошкодження або порушення дозрівання мозку під 

впливом різних несприятливих чинників.  

У більшості дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями перші слова 

з’являються у 3-4, інколи у 5 років, суттєво відстає розвиток фразового 

мовлення [14, c. 149]. 

На початку мовленнєвого розвитку в дітей з алалією активніше, ніж 

мовленнєві засоби спілкування, розвиваються не мовленнєві – міміка, жести. 

Вони є засобом компенсації мовленнєвого недорозвитку. Діти краще розуміють 

звернену до них мову, ніж користуються власними мовленнєвими навичками 

(крім дітей із сенсорною алалією) [40, c. 61]. 
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У фонетико-фонематичному недорозвитку дітей даної групи виділяється 

кілька станів: а) легкий ступінь ФФН, при якому діти недостатньо розрізняють і 

не можуть аналізувати тільки порушені у вимові звуки; б) середній ступінь, при 

якому діти недостатньо розрізняють велику кількість звуків з декількох 

фонетичних груп при достатньо сформованій їх артикуляції в усному мовленні; 

в) глибоке фонематичне недорозвинення, при якому дитина «не чує» звуків у 

слові, не розрізняє зв’язки між звуковими елементами, не здатна виділити їх із 

складу слова і визначити їх послідовність [8, c. 33]. 

При ЗНМ відзначається пізній початок мовлення, обмежений запас слів, 

аграматизми, порушення вимови і фонеморозрізнення. Мовне недорозвинення 

виражається у дітей в різному ступені: від повної відсутності або лепетної мови 

до розгорнутої фразової мови з елементами фонетико-фонематичного та 

лексико-граматичного недорозвитку [18, c. 52]. 

На ранній стадії онтогенезу в домовленнєвий період у дитини вже йде 

формування передумов вербальної функції мови. Однак при дизартрії 

спостерігається відсутність крику протягом тривалого часу або його слабкість, 

виснаженість, недорозвинення інтонаційної виразності, не розвивається 

модуляція голосу. Відсутність комунікації на рівні модульованого крику 

гальмує подальший розвиток ланок мовленнєвої системи [13, c. 24]. 

Відзначається пізніше мовленнєвий розвиток у дітей з алалією, всі 

компоненти мови з’являються у них зі значною затримкою, характерним є 

бідна емоційна виразність белькотіння і перших слів [1, c. 46].  

Довербальний період характеризується початком емоційного спілкування 

дитини з дорослим, він є стрижнем їх взаємовідносин в підготовчий період 

розвитку мови. Функцію спілкування в цьому віці виконує «комплекс 

пожвавлення»  погляд, посмішка, рухова реакція, вокалізація. Порушення 

сили голосу, бідність інтонацій ускладнюють на етапі емоційного спілкування 

процес комунікації дітей з мовленнєвими порушеннями, у дитини немає 

потреби в спілкуванні з дорослими, спілкування не є провідною діяльністю в 

психічному розвитку дитини в цей період [5, c. 102]. 
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Деякі мовленнєві порушення, наприклад, моторна алалія, 

супроводжуються низькою мовленнєвою активністю. Спроби мовленнєвого 

контакту з такою дитиною, як правило, спричинюють з її боку виявлення 

негативізму [26, c. 175]. 

У дітей з іншими порушеннями мовлення, наприклад, із сенсорною 

алалією, часто спостерігається прагнення до мовленнєвого спілкування, однак 

воно зазвичай супроводжується дратівливістю, емоційною лабільністю, інколи 

бурхливою емоційною реакцією у відповідь на нерозуміння їх мовлення 

оточенням. Діти з різними мовленнєвими порушеннями (алалія, дизартрія, 

ринолалія, заїкання) часто відмовляються від мовленнєвого контакту, маскуючи 

таким чином свій дефект [19, c. 106]. 

Дошкільний вік від 2,5 до 5-6 років – найактивніший період, коли дитина 

ставить запитання дорослому і в неї з’являється наполегливе бажання отримати 

на них відповідь. Це найважливіший час для дитини, коли виникає потреба у 

спілкуванні та враженнях. Молодший шкільний вік від 6 до 9 років 

розглядається як сенситивний у розвитку мислення, зокрема, у вмінні 

з’ясовувати невідоме у проблемній ситуації й активно її вивчати [14, с. 149]. 

Такий період у розвитку дітей з порушенням мовлення значно 

відрізняється від нормального онтогенезу. Внаслідок затримки мовленнєвого 

розвитку, низької пізнавальної активності одні діти майже не ставлять 

запитань, вони повільні, пасивні, з уповільненим мовленням; інші, навпаки, 

ставлять запитання, спрямовані на зовнішні, несуттєві ознаки предметів і явищ 

[20, c. 43]. 

Отже, формування правильного мовлення – один з найголовніших 

напрямів мовленнєвого розвитку. У сім’ї дорослі розуміють дитину з півслова. І 

якщо навіть вона має мовленнєві недоліки, ніякого дискомфорту у спілкуванні 

не відчувають. Проте, для сторонніх часто виявляються незрозумілими 

спотворені, неправильно вимовлені дитиною слова. 
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1.3. Навчання гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями в 

умовах інклюзивної групи 

З метою забезпечення цілісного входження дитини з особливими 

потребами  в загальноосвітній простір, що відповідатиме її потребам і 

можливостям, в сучасному дошкільному навчальному закладі передбачена така 

форма організації освіти, як інклюзивна.  

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 

принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за 

місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в 

умовах загальноосвітнього закладу [25, с. 11]. 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але 

створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Отримані поза 

соціумом знання і вміння не могли допомогти дітям з особливими освітніми 

потребами цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися до подолання 

неминучих життєвих труднощів, а, отже, реалізуватися в повній мірі як 

рівноправні і повноцінні члени суспільства.  

В інклюзивних класах діти з особливими потребами включені в освітній 

процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми 

поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, ініціативу, 

свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, приймати 

самостійні рішення [25, с. 14]. 

Гіперактивні діти зазвичай погано пристосовуються до нової обстановки, 

нового колективу. Невротичні реакції можуть розвинутися як при вступі у 

садок, так і до школи, особливо в тих випадках, коли одразу немає контакту з 

педагогом. Недостатня концентрація уваги, непосидючість, часто створюють 

таким дітям репутацію порушників дисципліни [23, с. 121].  

Стосунки з однолітками у гіперактивних дітей можуть складатися по-

різному, залежно від ступеня прояву синдрому. Майже завжди такі діти дуже 
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товариські, легко знайомляться як з дітьми, так і з дорослими. У гіперактивної 

дитини дошкільного віку часто безліч приятелів (сама вона часто називає їх 

друзями).  

Однак, незважаючи на товариськість, гіперактивній дитині рідко вдається 

побудувати тривалі й міцні дружні стосунки. Дружба потребує постійного 

«обліку» почуттів, думок і настроїв іншої людини. Це гіперактивній дитині 

дається із труднощами. Гіперактивна дитина любить галасливі, рухливі ігри 

[38, с. 95].  

Мовні вади гіперактивних дітей проявляються у зовнішньому, 

внутрішньому та писемному мовленні. Для усного мовлення характерні такі 

порушення на рівні звукового складу слова: відсутність окремих звуків чи їх 

спотворена вимова; пропуск звуків; перестановка звуків, складів. Помилки на 

рівні речення: пропуски слів у реченні чи їх перестановка; відсутність складних 

речень (користуються здебільшого простими реченнями); інколи є порушення 

логічного зв’язку між реченнями; пропуски прийменників чи їх неправильне 

вживання.  

Для зв’язного мовлення характерні такі помилки: квапливість мовлення; 

нечітка дикція; випадання речень при переказі прочитаного тексту; квапливість 

мовлення інколи призводить до спотикання. Спостерігаються розлад дихання: 

переважно поверхневе, мовлення на вдиху. Порушення просодики мовлення 

проявляється у тембрі, темпі, інтонаційній виразності, логічних паузах, 

наголосах. Розлад голосу спостерігається у перенапрузі голосу, іноді через 

монотонність і носовий відтінок [35, с. 145]. 

У гіперактивних дітей може бути порушені артикуляційна моторика, 

лексико-граматичний склад мовлення, внаслідок чого спостерігаються 

труднощі у підборі слів, у формулюванні своєї думки (думка випереджає 

мовлення). Свого мовного дефекту не визнають. Здатні до самоствердження. 

Також є порушення загальної моторики. Мовлення супроводжується 

нав’язливими рухами частин обличчя, рук, ніг тощо. Увага нестійка, 

короткотривала, розсіяна. Гіперактивні діти не вміють слухати інших. 
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Внаслідок порушеного слухового сприймання діти погано засвоюють та 

запам’ятовують правильне мовлення дорослих. Мислення хаотичне, відсутність 

логічного зв’язку тощо [39, с. 35].  

Через проблеми з увагою, імпульсивністю, діти потребують чітко 

структурованого середовища в навчальній кімнаті. Ефективна робота в 

інклюзивній групі охоплює послідовні дії педагога, наявність чітких правил 

поведінки, передбачуваність в організації середовища та стилі викладання, 

побудову позитивних стосунків із дитиною. Під час корекційної роботи можуть 

виникати труднощі щодо автоматизації поставлених звуків у зв’язному 

мовленні, оскільки дітям важко зосереджувати увагу на своєму мовленні.  

Вихователь має бути «гнучким», терплячим і мудрим. Щоб малюк добре 

засвоював новий навчальний матеріал, необхідно, щоб у нього були розвинуті 

всі психічні процеси. Як правило, у дітей з різною патологією мовлення часто 

спостерігаються відхилення в тій чи іншій сфері розвитку особистості. 

Рекомендується максимум мовчання поза заняттями та вдома. Введення у 

роботу логопедичної ритміки. Заняття включають вправи на дихання, голосові 

вправи; вправи на нормалізацію тонусу м’язів, на розвиток плавності рухів; 

вправи на активізацію уваги та вправи на виховання чуття ритму [32, с. 6]. 

При роботі з гіперактивними дітьми в умовах інклюзивної групи 

мовлення дорослих має бути неквапним, плавним, правильним і чітким; вчити 

дітей ділити довгі речення на відрізки, між якими витримувати паузи і робити 

новий вдих; оберігати дитину від контактів із людьми, які мають порушення 

темпу мовлення; не навантажувати мовлення дитини, вимагаючи вимовляти 

складні фрази, незнайомі й незрозумілі слова, заучувати велику кількість 

віршів; коли дитина говорить, виправляти її мовленнєві помилки тільки після 

того, як вона закінчить фразу, не забувати хвалити дитину.  

Таким чином, діти із гіперактивністю можуть бути гарними помічниками 

вчителя у класі, вони з радістю включаються в допомогу і готові завжди бути у 

пригоді за необхідності. Завдання педагога – спрямовувати активність і 

наявний обсяг уваги в потрібному напрямі. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЯ У ГІПЕРАКТИВНИХ ДІТЕЙ З 

МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ 

2.1. Методики дослідження особливостей мовлення дітей-логопатів з 

гіперактивністю  

Педагогічний експеримент проводився у ЗДО я/с № 17 «Казка» 

м. Червонограда, Львівської області. Експериментальною роботою було 

охоплено 38 дітей дошкільного віку, які навчаються в умовах інклюзивної 

групи. 

Для дослідження особливостей  мовлення гіперактивних  дітей-логопатів 

ми використовували методики О. Денисова «Розвиток навичок 

комунікабельності у дітей дошкільного віку», Р. Павелківа і О. Цигипало 

«Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу»: 

Методика «Який? Яка? Яке?» (для визначення рівня граматичної правильності 

мовлення; вміння добирати ознаки та узгоджувати їх з іменниками); Методика 

«Назви перший звук у слові» (для визначення рівня розвитку фонематичного 

слуху). 

У процесі спостереження приділяли увагу характеру спілкування, 

ініціативності, вмінню вступати в діалог, підтримувати та вести його, слухати 

співрозмовника, розуміти та чітко висловлювати свої думки. Результати 

спостереження заносяться до таблиці (таблиця 2.1.). 

Табл.2.1.  

Критерії оцінки довільного спілкування дитини 

Критерії оцінки довільного спілкування 

дитини 

Оцінка в 

балах 

Рівень 

мовленнєвої 

комунікації 

Дитина активна в спілкуванні, вміє слухати 

та розуміти мову, спілкується згідно 

ситуації, легко знаходить контакт з дітьми та 

дорослими, ясно і послідовно висловлює свої 

думки, використовує форми мовного 

етикету. 

3 Високий 
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Дитина слухає та розуміє мову, підтримує 

бесіду, частіше з ініціативи інших, вміння 

використовувати форми мовного етикету 

нестійке. 

2 Достатній 

Дитина не активна та неговірка у спілкуванні 

з дітьми і педагогом, неуважна, рідко 

користується формами мовного етикету, не 

вміє послідовно виражати свої думки та 

чітко передавати їх зміст. 

1 Середній 

Дитина не спілкується з іншими, перевагу 

грі надає маніпуляціям з предметами. 0 Низький 

 

Надалі ми з’ясовували особливості мовленнєвого спілкування, навички 

ініціативності дітей в ігрових ситуаціях. Для цього були запропоновані такі 

ігрові завдання. 

Завдання 1. «Дитячий садочок». 

Пропонуємо дитині уявити, що до дитячого садочка прийшла нова дитина 

і її потрібно познайомити із груповою кімнатою, із туалетною кімнатою, із 

спальною кімнатою. Розповісти призначення кожного приміщення. 

Ролі: новенька дитина – дорослий; роль дитини, яка знайомить із 

приміщенням – обстежувана дитина. 

Завдання 2. «Що ти скажеш?» 

Дитині описують відповідну мовленнєву ситуацію і пропонують уявити, 

що це сталося з нею. 

Наприклад: «Ти приїхав одного вихідного дня до бабусі і вийшов на 

вулицю погратися. Там гралися у цікаву рухливу гру незнайомі діти. Тобі теж 

захотілося погратися з ними. Що ти скажеш?» 

Ролі: дорослий – діти, які граються; дитина яка хоче погратися – 

обстежувана дитина. 

Завдання 3. «Загублена іграшка». 

Педагог пропонує дитині знайти іграшку серед інших, пропонуючи свою 

допомогу. Дитина повинна ставити запитання, які стосуються місця де захована 

іграшка та як вона виглядає. Педагог відповідає на запитання дитини, 
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скеровуючи напрямок руху дитини. Підійшовши до іграшок дитина повинна 

знову ставити запитання. Наприклад:  

Дитина: – Це м’яка іграшка? 

Педагог: –Ні. 

Дитина: – Це вид транспорту? 

Педагог: –Так. 

Дитина: – Це літак?  

Педагог: – Так.  

Особливості спілкування передбачали оцінювання у балах. Дані 

заносяться до таблиці (таблиці 2.2.). 

Табл. 2.2.  

Критерії оцінки виконаних завдань під час ігрової діяльності дитини 

Критерії оцінки виконання завдань 
Оцінка в 

балах 

Рівень 

мовленнєвої 

комунікації 

Дитина активна, самостійно та охоче 

виконує поставлені перед нею завдання. 
3 Високий 

Дитина потребує роз’яснення і заохочення. 2 Достатній 

Дитина виконує завдання після зразка. 1 Середній 

Повністю організована педагогом гра. 0 Низький 

 

Також ми використовували методики Р. Павелків і О. Цигипало 

«Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного 

закладу» [29, с. 130]. 

Методика «Який? Яка? Яке?» 

(для визначення рівня граматичної правильності мовлення) 

(вміння добирати ознаки та узгоджувати їх з іменниками) 

Підібрані іменники: весна, сонце, день, сніг, трава, вода, ніч, молоко, 

каша, зима.  

Інструкція дитині: «Я буду називати слова і ставити питання до них, а ти 

будеш відповідати:  
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Весна (яка?) —  

Сонце (яке?) —  

День (який?) —  

Сніг (який?) —  

Трава (яка?) —  

Вода (яка?) —  

Ніч (яка?) —  

Молоко (яке?) —  

Каша (Яка?) —  

Зима (Яка?) — …».  

Оцінювання результатів 

Оцінки виставляються в балах (1 бал за правильно названу й узгоджену з 

іменником ознаку). Результати додаються, визначається загальна кількість 

балів. Максимальний результат – 10 балів. 

Висновки про рівень граматичної правильності мовлення 

10 балів – дуже високий  

8-9 балів – високий  

4-7 балів – середній  

2-3 бали – низький  

0-1 бал – дуже низький 

Методика «Назви перший звук у слові» 

(для визначення рівня розвитку фонематичного слуху) 

Підготовлені слова: рак, око, жук, мак, рука, дощ, сніг, ялинка, фарба, ліс.  

Інструкція дитині: «Я буду промовляти слова, а тобі потрібно визначити 

і назвати перший звук у кожному слові».  

Оцінювання результатів 

Оцінки виставляються в балах (1 бал за правильно названий звук). 

Результати додаються, визначається загальна кількість балів. Максимальний 

результат – 10 балів.  

Висновки про рівень розвитку фонематичного слуху 



22 
 

10 балів – дуже високий  

8-9 балів – високий  

4-7 балів – середній  

2-3 бали – низький  

0-1 бал – дуже низький 

Наше дослідження проходило у закладі дошкільної освіти ясла-садок 

№17 «Казка» м. Червонограда, Львівської області. У експерименті брали участь 

38 осіб. Загалом у дослідженні брали участь 15 хлопчиків і 23 дівчаток. 

З метою вивчення особливостей мовлення гіперактивних дітей-логопатів, 

ми на першому етапі провели спостереження за довільним спілкуванням дітей  

результати дослідження показали, що (додаток А): в експериментальній групі 

високого рівня не виявлено (0%); 1 дитина, тобто 5,3% має достатній рівень; 

14 дітей (73,7%) займають середній рівень; 4 дітей, а саме 21%  мають низький 

рівень.   

У контрольній групі високого рівня теж не виявлено (0%); 3 дітей (15,8%) 

становить достатній рівень; 12 дітей займають позицію середнього рівня 

(63,2%); у 4 дітей виявився низький рівень (21%).  

На наступному етапі нашого дослідження ми використали методику на 

визначення рівня мовленнєвого спілкування в ігрових ситуаціях. Методика 

показала нам, що (додаток Б): в експериментальній групі високого рівня 

мовленнєвого спілкування в ігрових ситуаціях не виявлено (0%); 1 дитина, 

тобто 5,3% має достатній рівень; у 12 дітей, тобто 63,1% виявлено середній 

рівень; 6 дітей – 31,6% мають низький рівень мовленнєвого спілкування в 

ігрових ситуаціях. 

У контрольній групі: високий рівень становить 0%; достатній – 4 дітей 

(21,1%); 7 дітей – середній рівень (36,8%); 8 дітей, тобто 42,1% займають 

низький рівень.  

Надалі ми проводили дослідження за допомогою методики «Назви 

перший звук у слові» для визначення рівня розвитку фонематичного слуху. Ми 

отримали такі результати (додаток В) в експериментальній групі: дуже 
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високого рівня не виявлено (0%); 4 дітей займають високий рівень (21,1%); 10 

дітей становлять 52,6%, займаючи середній рівень; 4 дітей – низький рівень, а 

це – 21,1%; 1 дитина на дуже низькому рівні (5,3%). 

У контрольній групі: дуже високий рівень – 0%; високий рівень мають 

4 дітей (21,1%); середній рівень – 11 дітей (57,9%); у 3 дітей виявлено низький 

рівень розвитку фонематичного слуху, що становить 15,8%; і лише 1 дитина 

має дуже низький рівень – 5,3%. 

Також ми досліджували рівень граматичної правильності мовлення і 

вміння добирати ознаки та узгоджувати їх з іменниками за допомогою 

методики «Який? Яка? Яке?» (додаток Г). Результати експериментальної групи: 

дуже високого рівня не виявлено (0%); високий рівень граматичної 

правильності мають 3 дітей – 15,8%; середній рівень – 57,9% (11 дітей); 5 дітей 

мають низький рівень граматичної правильності – 26,3%; дуже низького рівня 

теж не виявлено (0%). 

Результати контрольної групи: 0% – дуже високий рівень; високий рівень 

– 5,3% (1 дитина); 15 дітей мають середній рівень – 78,9%; низький рівень 

граматичної правильності має 3 дітей (15,8%). 

Таким чином, у процесі дослідження ми змогли отримати різні результати 

розвитку мовлення у гіперактивних дітей і виявити певні їх рівні. В більшості  

це діти із середнім рівнем розвитку мовлення. Такі діти: не дуже активні та 

неговіркі у спілкуванні з дітьми і педагогом, неуважні, рідко користуються 

формами мовного етикету, не вміють послідовно виражати свої думки та чітко 

передавати їх зміст; виконують завдання після зразка; не всі звуки правильно 

називають, інколи говорять склади або повторюють повністю все слово; не 

завжди правильно добирають ознаку і узгоджують її з іменником.  

 

2.2. Корекційна програма розвитку мовлення гіперактивних дітей з 

мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивної групи ЗДО 

На другому етапі дослідження (формувальний етап) діти, обрані для 

експериментальної роботи, навчалися за експериментальною корекційно-
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розвивальною програмою з розвитку усного мовлення, комунікативних вмінь та 

формування навичок позитивного спілкування.  

Мета програми: корекція недоліків мови; розвиток фонематичного слуху 

і сприйняття; розвиток усного мовлення; збагачення словникового запасу; 

розвиток пізнавальних процесів: мислення, пам’ять, увага, уява; розвиток 

комунікативних навичок спілкування; створення у дошкільнят позитивного 

емоційного настрою; формувати вміння звільнитися від напруження, скутості; 

виховання співчутливості, доброзичливості, взаємодопомоги та інших 

позитивних рис характеру. 

Завдання корекційно-розвивальної програми: 

1) розширення словникового запасу;  

2) формування узагальнюючих понять;  

3) формування правильної вимови звуків;  

4) розвиток фонематичного слуху й сприйняття;  

5) контроль за виразністю мовлення;  

6) формування зв’язного мовлення: передавати враження про побачене, 

про події навколишньої дійсності, у логічній послідовності викладати зміст 

картин або їх серій, складати оповідання-опис; 

7) забезпечити успішну адаптацію дітей в групі; 

8) розвивати вміння розуміти власний емоційний стан та емоційний стан 

оточуючих; 

9) розвивати позитивне ставлення дітей до однолітків з інклюзивної 

групи ЗДО, дружні стосунки між ними; 

Організація занять: заняття проводяться в підгрупах один раз на 

тиждень. Тривалість заняття 25-30 хвилин.  

Кількість занять: 10 (5 годин). 

Структура занять: вступна частина (привітання, створення позитивно-

емоційної атмосфери, налаштування на роботу); основна частина (ігри на 

розвиток мовлення, ігри-перевтілення або ігри-бесіди з обговоренням та 
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аналізом ситуації; етичні казки, ігри з елементами малюнкової терапії, музичної 

терапії); заключна частина (рефлексія заняття, прощання). 

Вступна частина заняття містить у собі ритуал вітання, з якого 

починається кожне заняття. Привітання виконує важливу функцію 

встановлення (на початкових заняттях) або підтвердження (на наступних 

заняттях) емоційно-позитивного контакту «педагог – дитина» і «дитина – 

дитина», формування в дитини спрямованості на однолітка та інтересу до 

нього. Вітання має бути адресоване кожному учаснику заняття без винятку, 

підкреслюючи тим самим його значимість. Далі може бути проведена 

розминка, яка є засобом впливу на емоційний стан дітей, рівень їхньої 

активності, виконує важливу функцію налаштування на продуктивну групову 

діяльність. Розминка може проводитися не тільки на початку заняття, але й між 

окремими вправами у випадку, якщо педагог бачить необхідність змінити 

актуальний емоційний стан учасників групи. 

Основна частина займає більшу частину заняття і за своїм змістом є 

реалізацією багатофункціональних технік, спрямованих на розвиток 

пізнавальних процесів, на формування соціальних навичок і на динамічний 

розвиток групи. Обов’язковим є послідовність вправ з урахуванням чергування 

діяльностей, зміни психофізичного стану дитини (від рухливого до спокійного, 

від інтелектуальної гри до релаксаційної техніки; від простого до складного). 

Найбільший розвиваючий ефект досягається не за рахунок збільшення 

розмаїтості психотехнічних прийомів, а за рахунок найбільш повного 

використання потенційних можливостей кожної з комплексних вправ, 

включених у заняття. Тобто, ми пропонуємо орієнтувати роботу з дітьми на 

використання складних, багатофункціональних вправ, що дозволяють 

вирішувати відразу кілька завдань. Наприклад, вправа на розвиток уваги може 

одночасно сприяти виробленню навичок спілкування, згуртованості групи». 

Якщо вправа повністю відпрацьована, але дуже подобається учасникам, її треба 

включати в роботу групи доти, поки бажання виконувати її зберігається.  
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Заключна частина заняття – це своєрідне підбиття підсумків, рефлексія, 

виявлення емоційного стану на кінець заняття. Для підбиття підсумків 

наприкінці проводиться обговорення заняття, обмін враженнями, думками. 

Завершальним етапом є момент прощання. 

Задля досягнення позитивних якісних змін у процесі організації 

корекційно-розвивальної роботи необхідно дотримуватися таких принципів: 

 системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач; 

 єдності діагностики та корекції; 

 діяльнісний принцип корекції; 

 врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини; 

 комплексності методів психологічного впливу. 

При складанні корекційно-розвивальної програми ми дотримувались 

таких вимог: 

 чітко сформулювали основну мету корекційно-розвивальної роботи; 

 виділили коло завдань, які конкретизували основну мету; 

 визначили зміст корекційних занять, враховуючи структуру дефекту 

та індивідуальні особливості дітей; 

 визначили форму роботи з дітьми (групова); 

 підібрали відповідні методи й техніки із врахуванням вікових, 

інтелектуальних та фізичних можливостей дитини; 

 підготували приміщення, необхідне обладнання та матеріали. 

Продуктивність роботи залежить від алгоритму дій. Тому практичні 

рекомендації на кожному етапі корекційної роботи будуть відрізнятися за 

своєю метою та завданнями.  

Перший етап – це створення групи та знайомство. На цьому етапі 

важливим є створення атмосфери групової довіри й прийняття (учасники по 

черзі знайомляться, розповідають про себе. Аби знизити рівень занепокоєності, 

напруги, пасивності, педагог може запропонувати певні способи (вправи) 

знайомства). 
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Другий етап характеризується формуванням групової згуртованості як 

найважливішої умови її функціонування. Поступово складається атмосфера 

взаємної емоційної привабливості учасників, виникає підтримка (педагог 

використовує спеціальні вправи, які сприяють розвиткові довіри в учасників 

групи). 

Третій етап – це період активно працюючої групи. На цьому етапі діти 

виконують різноманітні завдання, запропоновані педагогом. Тут відбувається 

розвиток усіх пізнавальних процесів, розвиток комунікативних навичок, вміння 

працювати гуртом, виникає повага один до одного, розвиток зв’язного 

мовлення. 

На четвертому, заключному етапі робота групи вирізняється тісною 

згуртованістю, значним терапевтичним та коригуючим потенціалом, 

обов’язковим виконанням групових норм, високою інтенсивністю 

міжособистісного спілкування. У кінці заняття обов’язковим є підбиття 

підсумків роботи групи. Проведення релаксаційних вправ, ритуал прощання.  

Корекційно-розвивальні заняття для дітей-логопатів з гіперактивністю в 

умовах інклюзивної групи в ЗДО можна спостерігати у додатку Д. 

 

2.3.  Аналіз результатів контрольного етапу дослідження 

Після проведення корекційно-розвивальної роботи, ми постаралися на 

контрольному етапі експерименту виявити динаміку розвитку мовлення 

гіперактивних дітей-логопатів. Тому повторно ми обстежили дошкільників за 

допомогою методик констатувального експерименту.  

Ми отримали позитивні результати в експериментальній групі (додаток 

Е): до проведення корекційної роботи у групі була одна дитина із достатнім 

рівнем мовленнєвого спілкування в ігрових ситуаціях (5,3%) і досягла високого 

рівня (5,3%) після проведення занять; також і зросла кількість дітей на 

достатньому рівні, якщо до проведення цю позицію займала 1 дитина, то зараз 

– 7 дітей – це 36,8%; середнього рівня із низького досягли 4 дітей (21,1%); не 

змінили позиції 5 дітей із середнього рівня (26,3%); на низькому рівні 
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залишилось 2 дітей (10,5%), до проведення занять на низькому рівні було 

6 дітей (31,6%).  

Таким чином, ми маємо кращі результати, ніж до проведення 

формувального етапу. В порівнянні з контрольною групою, у 

експериментальній після формувального етапу високий рівень зріс на 5,3%, 

достатній рівень – на 15,7%, середній – на 10,6%, а низький рівень знизився на 

31,6%. 

Також покращився стан довільного спілкування в експериментальній 

групі (додаток Є): до проведення корекційної роботи у групі була одна дитина 

із достатнім рівнем довільного спілкування (5,3%) і досягла високого рівня 

(5,3%) після проведення занять; також і зросла кількість дітей на достатньому 

рівні, якщо до проведення цю позицію займала 1 дитина, то зараз – 12 дітей – 

це 63,1%, а 2 дітей так і залишились на середньому рівні (10,5%); середнього 

рівня із низького досягли 4 дітей (21,1%); на низькому рівні дітей не виявлено 

(0%), до проведення занять на низькому рівні було 4 дітей (21,1%).  

Таким чином, ми маємо кращі результати, ніж до проведення 

формувального етапу. В порівнянні з контрольною групою, у 

експериментальній після формувального етапу високий рівень зріс на 5,3%, 

достатній рівень підвищився на 47,3%, середній зменшився на 31,6%, а 

низького рівня не виявлено. 

Також повторно ми провели дослідження за методиками Р. Павелків і 

О. Цигипало «Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного 

закладу». Ми отримали позитивні результати щодо рівня розвитку 

фонематичного слуху в експериментальній групі (додаток Ж): дуже високого 

рівня досягло 4 дітей (21,1%); 5 дітей досягло високого рівня (26,3%); середній 

рівень має 7 дітей (36,8%); 3 дітей із низьким рівнем (15,8%); дуже низького 

рівня не виявлено (0%).  

Таким чином, ми маємо змогу спостерігати, як корекційно-розвивальна 

програма вплинула на рівень розвитку фонематичного слуху. У порівнянні з 

контрольною групою дуже високий рівень зріс на 21,1%; високий – на 5,2%; 
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середній знизився на 21,1% за рахунок того, що збільшились високий і дуже 

високий рівні; низький рівень становить однакову кількість (15,8%); дуже 

низький становить 0% у порівнянні з контрольною групою і 

експериментальною групою до проведення корекційно-розвивальної роботи. 

Також покращився стан граматичної правильності мовлення в 

експериментальній групі (додаток И): завдяки проведення корекційної роботи 

дуже високого рівня граматичної правильності мовлення досягло 2 дітей 

(10,5%); 4 дітей мають високий рівень (21,1%); 3 дітей із низького рівня 

піднялись на середній (15,8%) і 8 дітей, які і до проведення корекційної роботи 

перебували на середньому рівні (42,1%); 2 дітей залишилось на низькому рівні 

(10,5%); дуже низького рівня не виявлено (0%).  

Таким чином, ми можемо спостерігати кращі результати, ніж до 

проведення формувального етапу. В порівнянні з контрольною групою, у 

експериментальній після формувального етапу дуже високий рівень зріс на 

10,5%, високий рівень підвищився на 5,3%, середній – залишились на рівні як у 

експериментальній групі, так і у контрольній, низький рівень знизився на 

15,8%, дуже низького рівня не виявлено. 

Отже, результати дослідження засвідчили позитивну динаміку змін у 

експериментальній групі, тоді як у контрольній групі відбулися вікові зміни.  

За результатами експериментальної роботи нами було розроблено 

методичні рекомендації зі зниження рівня гіперактивності і розвитку мовлення 

у дітей-логопатів (див. Додаток К). 
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ВИСНОВКИ 

Найбільш загальними і необхідними умовами продуктивної психічної 

діяльності особистості є мова і мовлення, спілкування та увага. З одного боку, 

вони проймають усе психічне життя людини і забезпечують можливість 

активного задоволення її пізнавальних і суспільних потреб, а з другого – є 

засобами реалізації внутрішнього світу та можливостей особистості. 

Мова та мовлення тісно взаємопов’язані й являють собою єдине ціле. 

Отже, мовлення виступає як психологічна діяльність, що виявляється у 

спілкуванні людей за допомогою мови. Останнє – це суспільно-історичне 

явище, що зумовлене національними особливостями, на відміну від мовлення, 

яке є не що інше, як загальнолюдське явище і в кожному конкретному випадку 

чітко індивідуальне. Ця індивідуальність пояснюється різним рівнем володіння 

мовою (словниковим запасом, граматикою, фонетикою).  

Мовна функція є однією з найважливіших психічних функцій людини. 

Необхідно розрізняти поняття норми мови і порушення мови. При нормальній 

мовній діяльності є збереженими психофізіологічні механізми мовлення. 

Порушення мови визначається як відхилення у мові від мовної норми, 

прийнятої у даному мовному середовищі, зумовлене розладом нормального 

функціонування психофізіологічних механізмів мовної діяльності. 

Дошкільний вік від 2,5 до 5-6 років – найактивніший період, коли дитина 

ставить запитання дорослому і в неї з’являється наполегливе бажання отримати 

на них відповідь. Це найважливіший час для дитини, коли виникає потреба у 

спілкуванні та враженнях. Адже саме вони допомагають дитині поступово. 

Найбільш інтенствний розвиток відбувається в закладі дошкільної освіти. 

Особливо актуальним є проблема розвитку мовлення дітей в умовах 

інклюзивної групи ЗДО, адже це найважливіший час для дитини, коли виникає 

потреба у спілкуванні та враженнях. Адже саме вони допомагають дитині 

поступово набувати соціального досвіду і розвивати пізнавальні здібності. Це 

ще більш проблематично, коли дитина, що має порушення мовлення є і 

гіперактивною. 
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Експериментальне дослідження проходило у закладі дошкільної освіти 

ясла-садок №17 «Казка» м. Червонограда, Львівської області. У експерименті 

брали участь 38 осіб (15 хлопчиків і 23 дівчаток). 

Для дослідження особливостей  мовлення гіперактивних  дітей-логопатів 

ми використовували методики О. Денисова «Розвиток навичок 

комунікабельності у дітей дошкільного віку», Р. Павелківа і О. Цигипало 

«Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу». 

Констатувальний етап продемонстрував низький рівень розвитку мовлення. 

На формувальному етапі дослідження діти, обрані для експериментальної 

роботи, навчалися за експериментальною корекційної програми розвитку 

мовлення гіперактивних дітей з мовленнєвими порушеннями в умовах 

інклюзивної групи. 

Після проведення корекційно-розвивальної роботи, ми на контрольному 

етапі експерименту виявили динаміку розвитку мовлення гіперактивних дітей-

логопатів.  

Таким чином, у процесі дослідження на констатувальному етапі ми 

змогли отримати різні результати розвитку мовлення у гіперактивних дітей і 

виявити певні їх рівні. В більшості  це діти із середнім рівнем розвитку 

мовлення. Такі діти: не дуже активні та неговіркі у спілкуванні з дітьми і 

педагогом, неуважні, рідко користуються формами мовного етикету, не вміють 

послідовно виражати свої думки та чітко передавати їх зміст; виконують 

завдання після зразка; не всі звуки правильно називають, інколи говорять 

склади або повторюють повністю все слово; не завжди правильно добирають 

ознаку і узгоджують її з іменником.  

На другому етапі дослідження (формувальний етап) діти, обрані для 

експериментальної роботи, навчалися за експериментальною корекційно-

розвивальною програмою з розвитку усного мовлення, комунікативних вмінь та 

формування навичок позитивного спілкування. Заняття програми подано у 

додатках.  
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Після проведення корекційно-розвивальної роботи, на контрольному 

етапі експерименту ми виявили динаміку розвитку мовлення гіперактивних 

дітей-логопатів. Для цього повторно обстежили дошкільників за допомогою 

методик констатувального етапу.  

Отже, в експериментальній групі ми маємо позитивні зміни навичок 

мовленнєвого спілкування в ігрових ситуаціях, ніж до проведення 

формувального етапу. В порівнянні з контрольною групою, у 

експериментальній після формувального етапу високий рівень зріс на 5,3%, 

достатній рівень – на 15,7%, середній – на 10,6%, а низький рівень знизився на 

31,6%. 

Також в порівнянні з контрольною групою, у експериментальній після 

формувального етапу високий рівень стану довільного спілкування зріс на 

5,3%, достатній рівень підвищився на 47,3%, середній зменшився на 31,6%, а 

низького рівня не виявлено. 

Корекційно-розвивальна програма вплинула на рівень розвитку 

фонематичного слуху. У порівнянні з контрольною групою дуже високий 

рівень зріс на 21,1%; високий – на 5,2%; середній знизився на 21,1% за рахунок 

того, що збільшились високий і дуже високий рівні; низький рівень становить 

однакову кількість (15,8%); дуже низький становить 0%. 

В порівнянні з контрольною групою, у експериментальній після 

формувального етапу з розвитку граматичної правильності мовлення дуже 

високий рівень зріс на 10,5%, високий рівень підвищився на 5,3%, середній – 

залишились на рівні як у експериментальній групі, так і у контрольній, низький 

рівень знизився на 15,8%, дуже низького рівня не виявлено. 

Одержані результати підтверджують ефективність проведеної роботи на 

формувальному етапі. Тому за результатами дослідження було розроблено 

рекомендації зі зниження рівня гіперактивності і розвитку мовлення у дітей-

логопатів. 

Загалом, дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми і подальші 

наукові розвідки проведемо більш поглиблено в кожній нозології. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Протокол №1. Визначення стану сформованості довільного 

спілкування до початку проведення корекційно-розвивальної роботи у 

експериментальній та контрольній групах  

 

                              Рівень 

          Ім’я 

       дитини 

високий достатній середній Низький 

Евеліна Б.  2   

Марта А.   1  

Максим Б.   1  

Кирил Дж.    0 

Ліза Л.   1  

Вікторія П.   1  

Дмитро К.    0 

Іван Т. В.    0 

Юлія П.   1  

Діана С.    0 

Варвара Ф.   1  

Маргарита Я.   1  

Соломія Г.   1  

Дарина Н.   1  

Павло Б.   1  

Олександр К.   1  

Валентин Г.   1  

Вероніка Р.   1  

Даніела Д.   1  

Єлизавета Л.  2   

Юлія Б.   1  
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Володимир Т.   1  

Владислав П.    0 

Юлія Т.   1  

Анна А.   1  

Вікторія Г.    0 

Іван І. В.   1  

Софія К.   1  

Наталія К.    0 

Роман А.   1  

Роман Ю.   1  

Мілана П.   1  

Діана С.  2   

Ірина К.   1  

Тарас Г.   1  

Юстин К.    0 

Ольга К.   1  

Андрій Р.  2   

Результати подано нижче у вигляді гістограми (рис. 2.1.). 

 

Рис. 2.1. Порівняльні показники дослідження  

сформованості довільного спілкування на констатувальному етапі у 

контрольній та експериментальній групах 



39 
 

Додаток Б 

Протокол №2. Визначення рівня мовленнєвого спілкування в ігрових 

ситуаціях до початку проведення корекційно-розвивальної роботи у 

експериментальній та контрольній групах 

 

                              Рівень 

          Ім’я 

       дитини 

високий достатній середній низький 

Евеліна Б.  2   

Марта А.    0 

Максим Б.    0 

Кирил Дж.    0 

Ліза Л.   1  

Вікторія П.   1  

Дмитро К.    0 

Іван Т. В.    0 

Юлія П.    0 

Діана С.   1  

Варвара Ф.   1  

Маргарита Я.   1  

Соломія Г.   1  

Дарина Н.   1  

Павло Б.   1  

Олександр К.   1  

Валентин Г.   1  

Вероніка Р.   1  

Даніела Д.   1  

Єлизавета Л.  2   

Юлія Б.    0 

Володимир Т.    0 
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Владислав П.    0 

Юлія Т.   1  

Анна А.  2   

Вікторія Г.    0 

Іван І. В.    0 

Софія К.    0 

Наталія К.    0 

Роман А.   1  

Роман Ю.   1  

Мілана П.   1  

Діана С.  2   

Ірина К.   1  

Тарас Г.   1  

Юстин К.    0 

Ольга К.   1  

Андрій Р.  2   

Результати подано нижче у вигляді гістограми (рис 2.2). 

висок

ий 

рівен
ь

доста

тній 

рівен
ь

сере

дній 

рівен
ь

низьк

ий 

рівен
ь

Експериментальна група 0,0% 5,3% 63,1% 31,6%

Контрольна група 0,0% 21,1% 36,8% 42,1%

0,0% 5,3%

63,1%

31,6%
0,0% 21,1%

36,8% 42,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Рівень мовленнєвого спілкування в ігрових 
ситуаціях

Експериментальна група

Контрольна група

 

Рис 2.2. Порівняльні показники дослідження 

 мовленнєвого спілкування в ігрових ситуаціях на констатувальному етапі 

у контрольній та експериментальній групах 



41 
 

Додаток В 

Протокол №3. Визначення рівня фонематичного слуху до початку 

проведення корекційно-розвивальної роботи у експериментальній та 

контрольній групах  

                

                   Рівень 

                                       

          Ім’я 

       дитини 

дуже 

високий 
високий середній низький 

дуже 

низький 

Евеліна Б.   7   

Марта А.  8    

Максим Б.    2  

Кирил Дж.    2  

Ліза Л.   6   

Вікторія П.   5   

Дмитро К.    2  

Іван Т. В.     1 

Юлія П.   5   

Діана С.   4   

Варвара Ф.   7   

Маргарита Я.   7   

Соломія Г.  9    

Дарина Н.  9    

Павло Б.   7   

Олександр К.   7   

Валентин Г.    2  

Вероніка Р.   7   

Даніела Д.  9    

Єлизавета Л.  8    

Юлія Б.   4   

Володимир Т.   4   
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Владислав П.     1 

Юлія Т.   5   

Анна А.   7   

Вікторія Г.   5   

Іван І. В.    3  

Софія К.   6   

Наталія К.    3  

Роман А.   6   

Роман Ю.  9    

Мілана П.  9    

Діана С.   7   

Ірина К.  8    

Тарас Г.   6   

Юстин К.    2  

Ольга К.   6   

Андрій Р.   7   

Результати подано нижче у вигляді гістограми (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Порівняльні показники дослідження  

рівня розвитку фонематичного слуху на констатувальному етапі у 

контрольній та експериментальній групах 
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Додаток Ґ 

Протокол №4. Визначення рівня граматичної правильності мовлення до 

початку проведення корекційно-розвивальної роботи у експериментальній 

та контрольній групах 

 

                   Рівень 

          Ім’я 

       дитини 

дуже 

високий 
Високий середній низький 

дуже 

низький 

Евеліна Б.  8    

Марта А.   7   

Максим Б.    3  

Кирил Дж.    3  

Ліза Л.   5   

Вікторія П.   6   

Дмитро К.    2  

Іван Т. В.    2  

Юлія П.   4   

Діана С.   4   

Варвара Ф.  8    

Маргарита Я.  9    

Соломія Г.   6   

Дарина Н.   5   

Павло Б.   4   

Олександр К.    3  

Валентин Г.   7   

Вероніка Р.   6   

Даніела Д.   7   

Єлизавета Л.  8    

Юлія Б.   5   

Володимир Т.   4   



44 
 

Владислав П.    2  

Юлія Т.   6   

Анна А.   7   

Вікторія Г.   4   

Іван І. В.    3  

Софія К.   6   

Наталія К.   5   

Роман А.   4   

Роман Ю.   5   

Мілана П.   5   

Діана С.   6   

Ірина К.   4   

Тарас Г.   4   

Юстин К.    3  

Ольга К.   5   

Андрій Р.   6   

Результати подано нижче у вигляді гістограми (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Порівняльні показники дослідження рівня  

розвитку граматичної правильності мовлення на констатувальному 

етапі у контрольній та експериментальній групах 
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Додаток Д 

Корекційно-розвивальні заняття для дітей-логопатів з 

гіперактивністю 

Заняття 1 

Мета: знайомство і налагодження стосунків один з одним; вироблення 

позитивних емоцій; розвиток фонематичного сприймання; нормалізація роботи 

органів дихання і мовлення; розвиток дрібної моторики. 

1. Ритуал початку заняття. 

Компліменти. Сидячи в колі, усі беруться за руки. Дивлячись в очі 

сусідові, треба сказати йому кілька добрих слів, за щось похвалити. Дитина, 

якій зробили комплімент киває головою й говорить: «Спасибі, мені дуже 

приємно!» Потім він виголошує комплімент своєму сусідові.  

2. Вправа «Як мене звати». 

Діти називають своє ім’я: коротке, повне, ласкаве, найулюбленіше. 

«Діти, ви знаєте, що в кожного з нас є ім’я. Цим іменем вас називають 

мама, тато, бабуся, дідусь, інші люди. Кожне ім’я наділяє людину й різними 

відмітними рисами характеру. Але людину можна називати не тільки іменем, а 

улюбленим ласкавим словом (сонечко, зайчик, рибка...). Може бути, когось з 

вас теж називають не вашим іменем, а таким от ласкавим словом? Якими 

словами? А як можна назвати себе? Послухайте, як я буду називати Дмитра: 

Дмитро, Діма, Дмитрик, Дімочка... (Запитати дітей їх варіанти).  

3. Вправи на нормалізацію дихання, розвиток дрібної та 

артикуляційної моторики. 

Для розвитку дрібної моторики: ліплення, пересипання крупи, 

нанизування бусів, шнурівка.  

Для дихальної системи: надування мильних пузирів або повітряних 

кульок.  

«Повітряна кулька». Діти лягають на підлогу і кладуть руки на животик, 

уявивши, що у них замість животика – повітряна кулька. Тепер повільно 

надуваємо кульку, тобто животик, а після того, як плеснуть в долоні (через 5 

секунд) – кульку здуваємо.  

«Хом’ячок». Ця вправа дуже подобається дітям. Адже вона проста і дуже 

весела. Діти зображують хом’ячка, надувши щічки, і проходять так 10 кроків. 

Після чого, повернутися і ляснути себе по щічках, таки чином випустивши 

повітря.  

«Носоріг». Уявляємо себе носорогом, який дихає по черзі через одну 

ніздрю. 

Артикуляційні вправи: 

«Усмішка» 

Схожі ми на скрекотушок, 

Тягнем губи аж до вушок. 

«Лопатка» 

Язичок наш, як лопатка – 

Дуже рівний, дуже гладкий. 
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Ловкою лопаткою 

Копаю біля хатки я. 

«Чашечка» 

Тепер краєчки язика 

Угору підтягаю, 

Глибоку «чашечку» таку 

Зубами не торкаю. 

«Смачне варення» 

Вправа є у нас така, 

Дуже легка і проста: 

Губки ми оближемо, 

Мов варення злижемо. 

 «Лоша» 

Цок-цок-цок, 

Цокають копита. 

Цок-цок-цок, 

Я охайна й вмита. 

Я копитом цокочу, 

Як захочеш – прокачу. 

 «Гармошка» 

На гармошці я заграю, 

Рот відкрию – закриваю. 

Свій язик «грибком» тримаю – 

І його не відпускаю. 

4. Гра «Що ти почув?». 

Діти тихо сидять в кімнаті із заплющеними очима й послухати вулицю. 

Через деякий час розплющити очі, та по черзі запитати кожну дитину про її 

враження.  

5. Гра «Впіймай звук». 

Називати дітям слова, а вони мають уважно слухати, щоб зловити 

долоньками той звук, який необхідно: «Зловіть звук [ш] у тих словах, в яких він 

буде: миска, мишка, жабка, шапка, каска, кашка…». 

6. Ритуал закінчення заняття. 
 Естафета дружби. Всі повинні взятися за руки й передавати, як 

естафету, рукостискання. Починає педагог: «Я передам вам свою дружбу, і вона 

йде від мене до Дмитрика, від Дмитрика до Сашка і т.д. і, нарешті, знову 

вертається до мене. Я відчуваю, що дружби стало більше, тому що кожний з вас 

додав частинку своєї дружби. Нехай же вона вас не залишає й гріє. До 

побачення! 

 

Заняття 2 

Мета: вироблення позитивних емоцій; розвиток слухового сприймання і 

уваги; розвиток мислення; уміння ділити слова на склади. 

1. Ритуал початку заняття. 
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Дружба починається з посмішки. Сидячи в колі, діти беруться за руки, 

дивляться сусідові в очі й мовчки посміхаються один одному. 

2. Етюд «Скажи хороші слова про свого друга». 

За бажанням вибирається дитина, її саджають у коло, і кожний говорить 

про те, що йому подобається в цій дитині. Потрібно звернути увагу дітей на те, 

щоб вони не повторювалися. На одному занятті вибирати не більше, ніж двох 

дітей.  

3. Гра «Де плескали в долоні?». 

Дитина стоїть посеред кімнати з заплющеними очима. Педагог або інша 

дитина тихенько стає в будь-якому кутку кімнати, та плескає в долоні. Дитина, 

не відкриваючи очі повинна вказати напрямок, звідки вона почула сплеск. 

4. Гра «М’яч у руки». 

Педагог по черзі кидає м’яч кожній дитині в колі, а той, хто піймав 

повинен назвати  слова із певними звуками: Сашко впіймав м’яч – «Назви 

слово, яке має в собі звук [р]». Кожній дитині інший звук. 

5. Гра «Веселий маракас». 

Я показуватиму картинки, вам слід їх розглянути, назвати що це та 

дослідити, відбиваючи маракасом  об долоньку, скільки складів має дане слово:   

рі-ка, ка-рась, мо-ре, о-зе-ро, ко-роп, бо-бер, кро-ко-дил, ве-сна.   

6. Ритуал закінчення заняття. 

Сонячні промінчики. Простягнути руки вперед і з’єднати їх у центрі 

кола. Тихо так постояти, намагаючись відчути себе теплим сонячним 

проміннячком. 

 

Заняття 3 

Мета: створення позитивного емоційного настрою; розвиток м’язів 

органів артикуляційного апарату; розвиток сприймання, мислення, уваги, 

фонематичного слуху. 

1. Ритуал початку заняття. 

Чарівний клубочок. Діти сидять на стільцях або на килимі по колу. 

Педагог передає клубок ниток дитині, той намотує нитку на палець і при цьому 

говорить ласкаве слово, або добре побажання, або ласкаво називає поруч 

сидячу дитину по імені. Потім передає клубок наступній дитині, поки не дійде 

черга до педагога. 

2. Артикуляційна гімнастика. 

Вправа «Усмішка» (затримати губи в посмішці, ховаючи зубки).  

Рожеві губки посміхаються,  

біленькі зубки ховаються. 

Вправа «Хоботок» (витягнути губи вперед і утримувати в такому 

положенні кілька секунд).  

Витягни губи, зроби хоботок. 

Будеш, як бджілка, шукати медок. 

Почергове виконання вправ «Усмішка» - «Трубочка». 
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Вправа «Неслухняний язичок» (легенько покусати кінчик язичка і 

сховати) 

Неслухняний язичок, покусаю я зубами. 

Ляж, у роті, і мовчок, не балакай з нами! 

Вправа «Лоша» (поклацати за верхніми зубами. Спочатку повільно, потім 

–швидше) 

За верхніми зубами, поклацав язичок. 

Біжить лоша за нами: чок-чок, чок-чок. 

3. Гра «Будиночки». 

Педагог показує дітям картинку із зображенням предмета і порожніми 

будиночками. Діти повинні заповнити будиночки відповідними звуками. 
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4. Гра «Ехо». 

Педагог: «Я буду «кидати» вам звуки, а ви «повертати» мені склади 

(використовується м’яч). Один раз промовляємо пошепки, другий раз – 

голосно». Виконується з кожною дитиною окремо. 

«с», «а» - «са»;            «м», «а» - .... 

«с», «и» - «си»;            «м», «о» - .... 

«с», «у» - «су»;            «м», «у» - .... 

«с», «о» - «со»;             «м», «і» - .... 

5. Гра «Дракон». 
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Гравці стають у лінію, тримаючись за плечі. Перший учасник «голова», 

останній – «хвіст» дракона. «Голова» повинна дотягтися до «хвоста» і 

доторкнутися до нього. «Тіло» дракона нерозривне. Як тільки «голова» схопить 

«хвіст», вона стає «хвостом». Бажано, щоб більша кількість учасників побували 

у двох ролях. 

6. Ритуал закінчення заняття. 

Коло друзів. Стоячи або сидячи в колі, усім узятися за руки, потиснути 

їх, подивитися по черзі на всіх.   

Заняття 4 

 Мета: створення позитивних емоцій у дітей; розвиток логічного 

мислення; формування у дітей вмінь утворювати слова суфіксальним способом; 

вміти утворювати антоніми до слів; розвиток фонематичного слуху. 

1. Ритуал початку заняття. 

Дружба починається з посмішки. Сидячи в колі, діти беруться за руки, 

дивляться сусідові в очі й мовчки посміхаються один одному. 

2. Гра «Ричи, лев, ричи; стукай, потяг, стукай». 

Педагог говорить: «Усі ми – леви, велика лев’яча родина. Давайте 

влаштуємо змагання, хто голосніше ричить. Як тільки я скажу: «Ричи, лев, 

ричи!» – нехай пролунає найгучніше ричання. 

Потім усі шикуються один за одним, поклавши руки на плечі дитині, яка 

стоїть перед ним. Це – потяг. Він пихкає, свистить, колеса працюють чітко в 

такт, кожний слухає й підлаштовується під сусідів. Потяг їде в різних 

напрямках, темпі, видаючи голосні звуки й свист. Машиніст на станціях 

міняється. Наприкінці гри може відбутися «катастрофа», і всі валяться на 

підлогу. 

3. Вправа «Скажи лагідно». 

Педагог каже дітям слова і пропонує назвати, по черзі, лагідно. 

Птах – …                       Миш – …                      Ніч – … 

Лис – …                         Ліс – …                         Літо – … 

Дуб – …                         Двір – …                       Комар – … 

4. Вправа «Добери антоніми». 

Дітям роздається одна половина картинки, на яких зображено предмети, а 

інша половина знаходиться у педагога. Педагог дістає картинку, називає 

предмет, який там зображено і просить дітей знайти у кого є така ж картинка 

тільки з протилежним значенням. 
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5. Гра «Виправ мою помилку». 

(Робота над деформованим текстом) 

Педагог пропонує дітям виправити помилки, які при розповіді він 

припустив за сюжетною картинкою: 

«Стоїть осінні дні. З дерев падають жовте листя. Діти гуляє в осінньому 

парку. Таня піднімають із землі опале листя». 

6. Ритуал закінчення заняття. 

Сонячні промінчики. Простягнути руки вперед і з’єднати їх у центрі 

кола. Тихо так постояти, намагаючись відчути себе теплим сонячним 

проміннячком. 

 

Заняття 5 

Мета: створення позитивних емоцій; розвито логічного мислення, уяви; 

формування навичок словотвору; формування вмінь утворювати слова за 

часом.  

1. Ритуал початку заняття. 
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Компліменти. Сидячи в колі, усі беруться за руки. Дивлячись в очі 

сусідові, треба сказати йому кілька добрих слів, за щось похвалити. Дитина, 

якій зробили комплімент киває головою й говорить: «Спасибі, мені дуже 

приємно!» Потім він виголошує комплімент своєму сусідові. 

2. Гра «Яка літера?». 
(Діти відповідають на запитання педагога). 

Літера, схожа на свічку? (і). 

Літера, яка дружить зі словом «Весна»? (в). 

Літера, схожа на хлопчика, який тримає руки на поясі?(ф). 

Літера, яка схожа на двох дівчат, які тримаються за руки? (м). 

Літера, що може котитись? (о). 

Літера, яка схожа на хлопчика, який витинає гопака? (к). 

3. Вправа «Як сказати краще?» 

Педагог пропонує дітям розглянути картку, назвати пару предметів, 

запитує: «Як сказати краще: карі очі чи коричневі очі? Карі черевики чи 

коричневі черевики?». 

карі очі – коричневі черевики, рум’яні щічки – червоні капці, руда білка – 

оранжева морквина. 

4. Вправа на формування навичок словотвору. 

Педагог називає слова, а діти повинні утворити від них назви кольорів: 

малина – малиновий, чорниця – чорничний, абрикоса – абрикосовий, пісок – 

пісочний, салат – салатний, бузок – бузковий, молоко – молочний, шоколад – 

шоколадний, лимон – лимонний, фіалка – фіалковий, оливки – оливковий, 

буряк – буряковий, кора – коричневий, волошка – волошковий, морква – 

морквяний, кава – кавовий, болото – болотний, горох – гороховий, вишня – 

вишневий, трава – трав’яний. 

5. Гра  «Що я роблю?» 

Педагог.  (кожній дитині окреме питання)  

Я вмиваюся. А ти, що будеш робити?  – Я буду вмиватися. 

Я розчісую волосся…? – Я буду розчісувати волосся. 

Я чищу зуби. А ти, що зробив? – Я почистив зуби. 

Я поїла. А ти, що робиш? – Я їм. 

6. Ритуал закінчення заняття. 
Естафета дружби. Всі повинні взятися за руки й передавати, як естафету, 

рукостискання. Починає педагог: «Я передам вам свою дружбу, і вона йде від 

мене до Дмитрика, від Дмитрика до Сашка і т.д. і, нарешті, знову вертається до 

мене. Я відчуваю, що дружби стало більше, тому що кожний з вас додав 

частинку своєї дружби. Нехай же вона вас не залишає й гріє. До побачення! 

 

Заняття 6 

Мета: створення позитивних емоцій; розвиток м’язів органів 

артикуляційного апарату; утворення звуконаслідувань; розвиток 

фонематичного слуху і вміння ділити слова на склади; утворення гримас. 

1. Ритуал початку заняття. 
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Добра Тварина. Учасники встають у коло й беруться за руки. Педагог 

тихим голосом говорить: «Ми — одна велика добра тварина. Давайте 

послухаємо, як вона дихає!» Усі прислухаються до свого подиху, подиху 

сусідів. «А тепер послухаємо разом!» Вдих – усі роблять крок уперед, видих – 

крок назад. «Так не тільки дихає тварина, так само рівно б’ється її велике добре 

серце. Стукіт – крок уперед, стукіт – крок назад і т.д. 

2. Казка.  

Сьогодні ми послухаємо казку про веселого язичка, а ви, як артисти у 

театрі будете повторювати за мною, все, що ми захочемо, наш язичок зробить 

охоче. 

Жив-був у чемної дитини веселий язичок. Одного разу вийшов він на 

подвір’я (язик висунути з рота) пішов на ліво-направо, піднявся вгору-

опустився вниз (язик виконує ці рухи) до річки. А там по доріжці стрибала 

жабка (логопед показує жабку і ми як жабки-скрекотушки тягнемо язик аж до 

вушок. 

Подивився язик вліво-вправо, вверх-вниз, а там йшли слони у зоопарку.  

Ти губки в трубочку склади і слонику хоботочок покажи. Подивився 

язичок вверх (язик на верхню губу), а там стрибав зайчик з горбочка на 

горбочок (сховати верхню губу показати верхні зуби) на гірку (вправи 

повторюються 4-6 р.). Сховався зайчик за білий парканчик (зімкнути верхню 

і нижню губу) від хитрої лисиці і вовчика-братчика. 

Кінчик в зуби упираю 

Із напруженням тримаю (до 10) 

А тепер зробимо гірку 

Буде спинка язичка 

Наче гірочка крута 

І по гірці їде коняка 

Зупиняємо конячку 

3. Вправа «Веселі гімнасти». 

Виконуються рухи з вимовою ізольованих звуків. 

«Насос»: підняти пальці рук до рота і відразу ж опустити їх вниз 

плавним рухом із легким притиском, одночасно вимовляючи с-с-с. 

«Комарик»: руки перед грудьми зігнуті у ліктях, відведені в сторони. 

Описувати кистями невеликі кола, вимовляючи з-з-з. 

«Цвіркунчик»: піднести до рота пальці рук, стиснуті докупи. Різко 

розводячи їх, вимовляти ц-ц-ц.  

«Вітерець»: ноги на ширині плечей. Підняти руки вгору і плавно 

помахати ними вправо і вліво, нахиляючи тулуб то в праву, то в ліву сторону, 

вимовляючи ш-ш-ш. 

«Жук»: Руки, зігнуті в ліктях, притиснуті до тулуба, кисті відведені в 

сторони. Почергові рухи пальців обох рук, вимовляючи ж-ж-ж. 

«Гвинтик»: Одночасно робити повороти кистями рук, вимовляючи ч-ч-

ч. 
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«Моторчик»: Обертати руками перед грудьми з одночасним 

промовлянням л-л-л. 

4. Вправа «Цікава мандрівка». 

Варіант 1. Дитина називає слово, ділить його на склади і робить 

відповідну кількість кроків (наприклад: стіл – *; ша-фа – **; по-ли-ця – ***). 

Варіант 2. Назвавши найменшу кількість слів (з більшою кількістю 

складів) якомога швидше дійти до фінішу (вказаного місця) (наприклад: те-

ле-ві-зор – ****; біб-лі-о-те-ка – *****; ві-де-о-маг-ні-то-фон – *******). На кожен 

склад робити крок. 

5. Гра «Тренуємо емоції». 

Педагог просить дітей: 

 Насупитися, як осіння хмара; розсерджена людина; зла 

чарівниця. 

 Посміхнутися, як кіт на сонце; саме сонце; Буратіно; хитра 

лисиця; радісна дитина; начебто ти побачив чудо. 

 Позлитися, як дитина, у якої відняли морозиво; два барани на 

мосту; людей, яких штовхнули. 

 Злякатися, як дитина, що загубилася в лісі; заєць, що побачив 

вовка; кошеня, на яке гавкає собака. 

 Утомитися, як тато після роботи; людей, що підняли важкий 

вантаж; мураха, що притягла велику гілочку. 

6. Ритуал закінчення заняття. 

Коло друзів. Стоячи або сидячи в колі, усім узятися за руки, потиснути 

їх, подивитися по черзі на всіх. 

 

Заняття 7 

Мета: закріпити знання дітей про свійських та диких тварин, овочі та 

фрукти; вчити розрізняти де, хто живе і де, що росте; розвивати зв’язне 

мовлення, пам’ять, увагу, зорове сприйняття, мислення; збагачувати 

мовленнєвий запас дітей; закріпити навички складання речень, правильного 

вживання граматичних форм іменників; розвивати фонематичний слух і зорову 

пам’ять; сприяти появі позитивного настрою; вчити визначати місце звука в 

слові (на початку, в середині, в кінці). 

1. Ритуал початку заняття. 

Дружба починається з посмішки. Сидячи в колі, діти беруться за руки, 

дивляться сусідові в очі й мовчки посміхаються один одному.   

2. Вправа на узагальнення слів. Логопедичне лото. 

Перед дітьми розкладаються демонстраційні картки із зображенням саду, 

городу, лісу та села. Маленькі картки розкладені навколо великих та обернені 

малюнком вниз. Потрібно вибрати маленьку картку, визначити, де повинна 

рости рослина, зображена на картці, і покласти маленьку картку біля 

відповідної великої коментуючи: «Огірок. Це – овоч. Він росте на городі», 

«Заєць. Це – дика тварина. Вона живе в лісі». 
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Або педагог навмисно розкладає овочі в «саду», а фрукти на «городі» і 

запитує: «Чи правильно я посадила рослини? Якщо ні, то допоможіть-но мені їх 

пересадити».  

На столі лежить малюнок тільки лісу (або села), педагог просить вибрати 

серед малюнків тварин, які живуть в лісі (або селі). 

 
3. Гра «Місце звука в слові». 

Дітям пропонуються схеми, за якими вони мають вставити потрібні звуки і 

визначити місце певного звука у слові. 

1) Встав пропущені звуки і визнач місце у слові звука [ш]. 

 
2) Встав пропущені звуки і визнач місце у слові звука [н]. 
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3) Встав пропущені звуки і визнач місце у слові звука [м]. 

 
4. Гра «Фотографії». 

Дітям пропонується набір фотографій або ілюстрацій із зображеннями 

людей з різним настроєм. Дитині потрібно вибрати таке зображення, якому 

відповідає його сьогоднішній настрій. Вибір обговорюється. 

5. Вправа на релаксацію «Повітряні кульки». 

Уявіть собі, що всі ви – повітряні кульки, дуже гарні і веселі. Вас 

надувають і ви стаєте все легше і легше. Все ваше тіло стає легким, невагомим. 

І ручки легенькі, і ніжки стали легкі, легкі. Повітряні кульки піднімаються все 
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вище і вище. Дує теплий ласкавий вітерець, він ніжно обдуває кожну кульку 

(пауза –  

погладжування дітей). Обдуває кульку, пестить кульку. Вам легко, 

спокійно. Ви летите туди, куди дме ласкавий вітерець. Але ось прийшла пора 

повертатися додому. Ви знову в цій кімнаті. Потягніться і на рахунок «три» 

відкрийте очі. Посміхніться своїй кульці. 

6. Ритуал закінчення заняття. 

Сонячні промінчики. Простягнути руки вперед і з’єднати їх у центрі 

кола. Тихо так постояти, намагаючись відчути себе теплим сонячним 

проміннячком. 

 

Заняття 8 

Мета: створення позитивних емоцій; вміння дітей розрізняти слова за 

родами; розвиток фонематичного сприймання, вміння аналізувати; розвиток 

зв’язного мовлення; розвиток навичок узгоджувати слова за родом, відмінками, 

часом. 

1. Ритуал початку заняття. 

Дружба починається з посмішки. Сидячи в колі, діти беруться за руки, 

дивляться сусідові в очі й мовчачи посміхаються один одному. 

2. Гра «Зустріч настроїв». 

Педагог розкладає дві групи карток із зображеннями емоцій (піктограми) 

і просить дітей представити, як зустрічаються різні емоції: та, яка подобається, і 

та, яка не подобається. Педагог зображує «хорошу», а дитина «погану», потім 

міняються купками карток. Іде обговорення, як можна помирити емоції. 

3. Логопедичне доміно «Він, вона, воно, вони». 

Дітям пропонується набір карток із зображеними предметами. 

Викладається карточка, яка вказує на рід. Дітям необхідно віднайти у себе ту 

картку, яка відноситься до певного роду. 

 
4. Читання дітям казки «Колосок». Аналіз казки. 
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 Чи сподобалась вам казка? 

 Про що вона? 

 Що вам найбільше запам’яталось? 

 Що робив півник у казці? 

 Чому миші не хотіли йому допомагати? 

 Як покарав півник мишей? 

 Чи правильно він зробив? Чому? 

5. Вправа на релаксацію «Спляче кошеня». 

Уявіть собі, що ви веселі кошенята. Кошенята ходять, вигинають спинку, 

махають хвостиком. Але от кошенята втомилися (пауза), почали позіхати, 

лягають на килимок і засинають. У кошенят рівномірно піднімаються й 

опускаються животики, вони спокійно дихають (повторити 2-3 рази). 

6. Ритуал закінчення заняття. 

Естафета дружби. Всі повинні взятися за руки й передавати, як естафету, 

рукостискання. Починає педагог: «Я передам вам свою дружбу, і вона йде від 

мене до Дмитрика, від Дмитрика до Сашка і т.д. і, нарешті, знову вертається до 

мене. Я відчуваю, що дружби стало більше, тому що кожний з вас додав 

частинку своєї дружби. Нехай же вона вас не залишає й гріє. До побачення! 

  

Заняття 9 

Мета: створення позитивних емоцій; розвиток зв’язного мовлення; 

розвиток сприймання, уяви, мислення; розвиток просодичної сторони 

мовлення; розвиток навичок узгоджувати слова за родом, відмінками, часом. 

1. Ритуал початку заняття. 

Компліменти. Сидячи в колі, усі беруться за руки. Дивлячись в очі 

сусідові, треба сказати йому кілька добрих слів, за щось похвалити. Дитина, 

якій зробили комплімент киває головою й говорить: «Спасибі, мені дуже 

приємно!» Потім він виголошує комплімент своєму сусідові. 

2. Гра «На що схожий настрій?» 

Діти по черзі говорять, на яку пору року, природне явище, погоду схожий 

їх сьогоднішній настрій. Починає педагог: «Мій настрій схожий на білу 

пухнату хмарину в спокійному блакитному небі, а твій?» Наприкінці педагог 

узагальнює – який же сьогодні у всієї групи настрій: сумний, веселий, смішний, 

злий і т.д. 

3. Опис за картинкою.  

Дітям пропонується скласти розповідь за картинкою. Можна використати 

одне зображення, щоб дітки складали розповідь гуртом, а можна запропонувати 

різні картинки для кожної дитини. Наприклад: 



60 
 

 
4. Вправа на релаксацію «Холодно – спекотно» 

Уявіть собі, що ви граєтесь на сонячній галявині. Раптом подув холодний 

вітер. Вам стало холодно, ви замерзли, обхопили себе руками, голову 

притиснули до рук – грієтеся. Зігрілись, розслабилися (пауза). Але ось і знову 

подув холодний вітер (повторити 2-3 рази).   

5. Ритуал закінчення заняття. 

Коло друзів. Стоячи або сидячи в колі, усім узятися за руки, потиснути 

їх, подивитися по черзі на всіх. 

 

Заняття 10 

Мета: створення позитивних емоцій; розвиток загальної  і дрібної 

моторики; розвиток уяви, мислення; розвиток зв’язного мовлення; розвиток 

навичок узгоджувати слова за родом, відмінками, часом; розвиток просодичної 

сторони мовлення. 

1. Ритуал початку заняття. 

Чарівний клубочок. Діти сидять на стільцях або на килимі по колу. 

Педагог передає клубок ниток дитині, та намотує нитку на палець і при цьому 

говорить ласкаве слово, або добре побажання, або ласкаво називає поруч 

сидячу дитину по імені. Потім передає клубок наступній дитині, поки не дійде 

черга до педагога. 

2. Колективний танцювальний рух. 

Педагог пропонує перетворитися в птахів, метеликів, комах. Звучить 

спокійна музика. Танцюючі «літають», кружляються, стрибають високо вгору. 

Усім легко, весело, радісно. Налаштовуються на роботу. 

3. Колективна робота «Чудо-Малюнок». 

Педагог пропонує дітям придумати за бажанням тварину, людину, місто й 

т.п. з різних квітів, з овочів, зайчиків, білочок, пташок і т.п., які передають 
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настрій, який на даний час є у дитини. Кожна дитина викладає або малює 

фрагмент загальної картини. Обговорення. 

4. Творча вправа  «Допиши казку». 

Дітям пропонується дорозказати казку, але за таких умов: розповідь має 

бути логічною, а кінець казки – щасливий. Після закінчення кожна казка 

аналізується. 

Зачин казок: 

1. В одного Короля було троє дочок. Старші дочки були красиві, 

щасливі, їх дуже любив батько. А молодша не була красунею, і ні в чому їй не 

щастило. Батько не приділяв їй уваги, й вона почувалася дуже самотньою. Але 

якось… 

2. Жила собі Канцелярська Кнопка. Вона потрапила в руки злому 

хлопчиськові, що використовував її для своїх жартів: підкладав товаришам на 

стільці й, коли вони, присівши, схоплювалися як ужалені, голосно реготав. 

Кнопці її роль дуже не подобалася. І якось:.. 

3. У родині Левів народилося Левеня. Тато з мамою його дуже 

любили та оберігали від усіх негараздів, труднощів і небезпек. Вони 

продовжували це робити й тоді, коли Левеня виросло й стало Левом…  

5. Вправа на релаксацію «Сонячний зайчик». 

Уявіть собі, що сонячний зайчик зазирнув вам в очі. Закрийте їх. Він 

побіг далі по обличчю. Ніжно погладьте його долонями: на лобі, на носі, на 

ротику, на щічках, на підборідді. Погладжуйте акуратно, щоб не злякати, 

голову, шию, животик, руки, ноги. Він не бешкетник – він ловить і пестить вас, 

а ви погладьте його і подружитеся з ним (повторити 2-3 рази). 

6. Ритуал закінчення заняття. 

Естафета дружби. Всі повинні взятися за руки й передавати, як естафету, 

рукостискання. Починає педагог: «Я передам вам свою дружбу, і вона йде від 

мене до Дмитрика, від Дмитрика до Сашка і т.д. і, нарешті, знову вертається до 

мене. Я відчуваю, що дружби стало більше, тому що кожний з вас додав 

частинку своєї дружби. Нехай же вона вас не залишає й гріє. До побачення! 
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Додаток Е 

Протокол №7. Визначення рівня мовленнєвого спілкування в ігрових 

ситуаціях в експериментальній групі після проведення корекційно-

розвивальної роботи 

 

                              Рівень 

          Ім’я 

       дитини 

високий достатній середній низький 

Евеліна Б. 3    

Марта А.   1  

Максим Б.   1  

Кирил Дж.   1  

Ліза Л.  2   

Вікторія П.   1  

Дмитро К.    0 

Іван Т. В.    0 

Юлія П.   1  

Діана С.  2   

Варвара Ф.   1  

Маргарита Я.  2   

Соломія Г.  2   

Дарина Н.   1  

Павло Б.  2   

Олександр К.   1  

Валентин Г.   1  

Вероніка Р.  2   

Даніела Д.  2   

Динаміку розвитку рівня мовленнєвого спілкування в ігрових ситуаціях в 

експериментальній групі до і після проведення корекційно-розвивальної 



63 
 

роботи, а також із контрольною групою, можемо порівняти нижче у вигляді 

гістограми  (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Порівняльний аналіз результатів дослідження  

рівня мовленнєвого спілкування в ігрових ситуаціях в експериментальній 

і контрольній групі до і після проведення корекційно-розвивальної роботи 
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Додаток Є 

Протокол №6. Визначення стану довільного спілкування в 

експериментальній групі після проведення корекційно-розвивальної 

роботи 

 

                              Рівень 

          Ім’я 

       дитини 

високий достатній середній низький 

Евеліна Б. 3    

Марта А.  2   

Максим Б.  2   

Кирил Дж.   1  

Ліза Л.  2   

Вікторія П.  2   

Дмитро К.   1  

Іван Т. В.   1  

Юлія П.  2   

Діана С.   1  

Варвара Ф.  2   

Маргарита Я.  2   

Соломія Г.  2   

Дарина Н.  2   

Павло Б.  2   

Олександр К.   1  

Валентин Г.   1  

Вероніка Р.  2   

Даніела Д.  2   

Динаміку розвитку рівня довільного спілкування в експериментальній 

групі до і після проведення корекційно-розвивальної роботи, а також із 

контрольною групою, можемо порівняти нижче у вигляді гістограми  (рис.2.7). 
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Рис. 2.7. Порівняльний аналіз результатів дослідження рівня  

довільного спілкування в експериментальній і контрольній групі до і після 

проведення корекційно-розвивальної роботи 
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Додаток Ж 

Протокол №8. Визначення рівня фонематичного слуху в 

експериментальній групі після проведення корекційно-розвивальної 

роботи 

 

                   Рівень 

          Ім’я 

       дитини 

дуже 

високий 
Високий середній низький 

дуже 

низький 

Евеліна Б.  8    

Марта А. 10     

Максим Б.   4   

Кирил Дж.    2  

Ліза Л.   6   

Вікторія П.   5   

Дмитро К.    2  

Іван Т. В.    2  

Юлія П.   5   

Діана С.   4   

Варвара Ф.   7   

Маргарита Я.  8    

Соломія Г. 10     

Дарина Н. 10     

Павло Б.  8    

Олександр К.  8    

Валентин Г.   4   

Вероніка Р.  8    

Даніела Д. 10     

Динаміку розвитку рівня мовленнєвого спілкування в ігрових ситуаціях в 

експериментальній групі до і після проведення корекційно-розвивальної 
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роботи, а також із контрольною групою, можемо порівняти нижче у вигляді 

гістограми  (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Порівняльний аналіз результатів дослідження 

рівня розвитку фонематичного слуху в експериментальній і контрольній 

групі до і після проведення корекційно-розвивальної роботи 
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Додаток И 

Протокол №9. Визначення рівня граматичної правильності мовлення 

в експериментальній групі після проведення корекційно-розвивальної 

роботи 

 

                   Рівень 

          Ім’я 

       дитини 

дуже 

високий 
Високий середній низький 

дуже 

низький 

Евеліна Б. 10     

Марта А.  8    

Максим Б.   4   

Кирил Дж.    3  

Ліза Л.   5   

Вікторія П.   6   

Дмитро К.    2  

Іван Т. В.   4   

Юлія П.   4   

Діана С.   4   

Варвара Ф.  8    

Маргарита Я. 10     

Соломія Г.   6   

Дарина Н.   5   

Павло Б.   4   

Олександр К.   4   

Валентин Г.  8    

Вероніка Р.   6   

Даніела Д.  8    

Динаміку розвитку рівня граматичної правильності мовлення в 

експериментальній групі до і після проведення корекційно-розвивальної 
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роботи, а також із контрольною групою, можемо порівняти нижче у вигляді 

гістограми  (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Порівняльний аналіз результатів дослідження  

рівня граматичної правильності мовлення в експериментальній і 

контрольній групі до і після проведення корекційно-розвивальної роботи 
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Додаток К 

Рекомендації зі зниження рівня гіперактивності і розвитку мовлення у 

дітей з мовленнєвими порушеннями 

За результатами теоретичного дослідження та експериментальної роботи 

нами були розроблені рекомендації зі зниження рівня гіперактивності: 

1. Будьте уважніші, заохочуйте навіть незначні успіхи, частіше 

використовуйте слово «так», ніж «ні» і «не можна». 

2. Придумайте йому щоденні доручення по будинку, не виконуйте їх за 

нього (застелити ліжко, помити посуд після вечері або винести сміття). 

3. Не завищувати і не занижуйте вимоги до дитини, ставте перед ним 

завдання, які відповідають його здібностям, за виконання цих завдань хваліть. 

4. Визначте для нього чіткі рамки – що можна і що не можна робити. 

Дитина повинна вчитися справлятися зі звичайними для його віку труднощами. 

Не слід формувати йому «тепличні» умови. 

5. Повинен бути чіткий розпорядок дня. Дотримуватися його повинна не 

тільки дитина, а й дорослі. 

6. Не давайте довго сидіти біля телевізора, введіть режим перегляду 

мультфільмів, як довго і в який час, чітко дотримуйтесь його. 

7. Налагодьте режим сну. Дитина повинна лягати спати і прокидатися в 

один час. Вона повинна висипатися. Інакше у дитини знижується 

самоконтроль, а до вечора ви можете побачити його некерованим. 

8. Під час заняття (уроку) влаштовуйте пару раз хвилинку активного 

відпочинку, встаньте і зробіть невелику зарядку. 

9. Розклад занять повинен бути постійним. 

10. У групі (класі) не повинно бути відволікаючих предметів, картин, 

виробів, стендів. 

11. Залучайте таку дитину до активних дій під час заняття (уроку) – 

попросіть вимити дошку, зібрати зошити або роздати їх. 
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12. Уникайте одноманітності та монотонності на заняттях (уроках). 

Вводьте творчий елемент, мотивуйте дітей, зробіть так, щоб заняття (урок) був 

цікавий.  

13. Великі завдання розбивайте на кілька менших, контролюйте 

виконання кожної з частин. 

14. Допомагайте дитині адаптуватися в колективі, навчайте його 

соціальним правилам і нормам, допоможіть йому налагодити контакт з 

однолітками. 

Рекомендації з розвитку мовлення дітей: 

1. Складовими змісту роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників є: 

-   звукова культура мовлення;  

-   словникова робота;  

-   граматична правильність мовлення;  

- зв’язне діалогічне і монологічне мовлення.  

2.  Провідною формою навчання дітей рідної  мови та розвитку мовлення 

є заняття різних типів: індивідуальних (1-4 дитини), індивідуально-групових (4-

8 дітей), групових (до 15 дітей), фронтальних (з усіма дітьми групи).  

3. Взаємозв’язок з попередніми заняттями з розвитку мовлення та з 

заняттями з інших розділів програми (ознайомлення з навколишнім, природою, 

художньою літературою, валеологією, українознавством, сенсорикою тощо), 

різними видами дитячої діяльності.  

4. Мотивація мовленнєвої діяльності дітей (мотив – це те, задля чого 

говориться): наявність позитивних емоцій дітей, інтересу до заняття, 

захоплення побаченим та почутим тощо.  

5. Важливе місце відводити принципу розвивального навчання, уникати 

риторичних запитань до дітей, включати елементи проблемно-пошукового 

методу. Запитання дітям слід ставити так, щоб спонукати їх до розмірковувань, 

пошуку точної відповіді.  

6. Формувати в дітей навички організованої суспільної мовленнєвої 

поведінки: уважно слухати і чути інших; висловлюватися, коли запитують.  
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7. Доцільне використання наочних посібників. Ілюстративний матеріал 

повинен бути добре знайомим дітям, естетичним, привабливим.  

8. Здійснення диференційованого підходу до дітей, врахування їх 

індивідуальних та вікових особливостей. Проведення індивідуальної роботи на 

закріплення мовленнєвих умінь і навичок дітей, одержаних на занятті (не 

колекціонувати дитячих мовленнєвих неуспіхів з попередніх занять).  

9. Заняття повинно бути емоційним, приносити дітям відчуття 

задоволення.  

10. Позитивна оцінка будь-якого результату (не допускати погроз, 

докорів, негативної оцінки мовленнєвої діяльності дітей), вивільнення дитини з 

системи обов’язкового, насильницького впливу дорослих.  

11. Взаємозв’язок групових, індивідуально-групових та індивідуальних 

форм роботи з дітьми.  

12. Дотримуватися принципу повторюваності програмових мовленнєвих 

завдань. Побудова дидактично спрямованих мовленнєвих ігор і занять має 

ґрунтуватися на тому, що діти на кожному наступному занятті використовують 

мовленнєвий досвід, набутий на попередніх та на різноманітних зв’язках між 

заняттями різного спрямування та характеру.  

13. Мова вихователя повинна бути взірцем для наслідування 

(доброзичлива, м’яка, лагідна, емоційна, виразна, літературна). Характер 

спілкування – щирим, довірливим, невимушеним, демократичним, без окриків.  

14. Дотримуватися основних правил у формуванні активної мовленнєвої 

діяльності кожної дитини: 

 вести дитину у заняття (гру) від простого до складного;  

 набратися терпіння: не робити за дитину те, що вона може зробити 

сама;  

 створювати для заняття (гри) вільну, невимушену обстановку;     

 зацікавлювати дитину заняттям (грою), але не примушувати грати;  

  не заважати дитині думати, приймати рішення;  

 частіше хвалити дитину, підбадьорювати її. 
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Отже, педагогічна підтримка гіперактивних дітей-логопатів у процесі 

розвитку мовлення є обов’язковою і систематичною, що забезпечує 

ефективність логопедичної роботи. 

 


