
АНОТАЦІЯ 

Сучасний період характеризується зміною процесів в системі освіти 

Україні, реформуванням спеціальної освіти та впровадженням інклюзивного 

навчання. З одного боку ці зміни викликані інтеграцією України в 

європейське суспільство із забезпеченням цінностей рівних можливостей 

розвитку, індивідуального підходу та створення умов задоволення особливих 

потреб для кожної особистості. З іншого, соціально економічна криза в 

Україні призводить до згортання традиційних соціальних програм й 

запровадження нових, серед яких особливого значення набуває інклюзивна 

освіта. Впровадження інклюзивної освіти викликано необхідністю вирішення 

важливих питань щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з 

особливими освітніми потребами та обумовлено багатьма факторами. Одним 

з них є включення дітей, зокрема, із затримкою психічного розвитку в 

загальноосвітні заклади.  

Дослідження особливостей розвитку дітей із ЗПР засвідчують, що ця 

категорія є досить різноманітною за своїм складом та поєднує такі варіанти 

затримки психічного розвитку, при яких немає підстав вважати їх 

незворотними. 

Науковці, що проводять дослідження пов’язані з теорією та практикою 

спеціальної психології та педагогіки, наполягають на важливості спілкування 

з дорослими та однолітками для розвитку дітей із ЗПР та їх повноцінної 

інтеграції до суспільства. Вони вважають, що формування компонентів 

комунікативної діяльності є не лише важливою, а й обов’язковою складовою 

при організації  корекційної допомоги дітям із ЗПР.  

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей 

комунікативного розвитку молодших школярів із затримкою психічного 

розвитку.  

Відповідно до сформульованої мети визначено завдання дослідження: 

1. Проаналізувати теоретичні підходи до проблеми комунікативного 

розвитку дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного 

розвитку (ЗПР); 

2. Дослідити особливості комунікативного розвитку молодших школярів 

із затримкою психічного розвитку, розробити методику діагностики 

комунікативного розвитку молодших школярів із затримкою психічного 

розвитку;  

Об’єкт дослідження – комунікативно-мовленнєва діяльність дітей 

молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. 

Предмет дослідження – особливості комунікативного розвитку 

молодших школярів із затримкою психічного розвитку. 



Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс 

взаємодоповнюючих методів дослідження: 

1) теоретичних - аналіз й узагальнення теоретичних відомостей 

психолого-педагогічної і методичної літератури з проблеми розвитку 

комунікативної діяльності дітей із ЗПР; теоретичне осмислення й 

узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів та соціальних 

педагогів з метою аналізу досліджуваної проблеми;  

2) емпіричних - діагностичні (бесіди, анкети); обсерваційні (психолого-

педагогічні спостереження: пряме і опосередковане); математичні методи 

обробки результатів дослідження з метою отримання достовірних результатів 

щодо виявлення особливостей комунікативного розвитку дітей молодшого 

шкільного віку із затримкою психічного розвитку.  

В конкурсній роботі проаналізовані теоретичні підходи до проблеми 

комунікативного розвитку дітей молодшого шкільного віку із затримкою 

психічного розвитку.  

Характерними особливостями дітей  із ЗПР є їх відставання в 

мовленнєвому розвитку, низький рівень комунікативної активності, 

уповільнений темп становлення регулюючої функції мови. Вказане вимагає 

вдосконалення змісту освіти дітей із ЗПР, спрямування їх до 

комунікативного розвитку. 

Особлива увага приділена дослідженнюособливостей комунікативного 

розвитку молодших школярів із затримкою психічного розвитку, розроблена 

методика діагностики комунікативного розвитку молодших школярів із 

затримкою психічного розвитку. 

Отримані результати надали змогу зробити висновок про потребу 

проведення з дітьми із ЗПР корекційно-розвивальної роботи, спрямованої на 

формування вмінь діалогічного спілкування з дорослими та однолітками, 

прийняття активної участі у комунікативній взаємодії з оточуючими людьми.  

Структура та обсяг роботи. Конкурсна робота складається із вступу, 

двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, який 

налічує 21 найменування. Конкурсна  робота виконана на 34 сторінках 

друкованого тексту, містить 7 таблиць, 3 рисунки.  

Ключові слова: спеціальна освіта, діти із затримкою психічного 

розвитку. 

 

 


