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На сьогодні актуальним є вирішення проблеми корекції складного дефекту зору, що 

супроводжується порушеннями мовлення та іншими відхиленнями у психічному розвитку. 

Як відомо, зміст шкільного навчання представляє певні вимоги до рівня розумового і 

мовленнєвого розвитку дитини, її емоційної і соціальної зрілості. Тому підготовка дітей до 

школи є складною комплексною задачею, що охоплює всі сфери життя дитини. Проблема 

порушень мовлення у даної категорії дітей привертає до себе увагу як зарубіжних так і 

вітчизняних фахівців у  галузі тифлопедагогіки, психології та логопедії, адже мовленнєві 

порушення у дітей з порушеннями  зору трапляються частіше, ніж у дітей із нормальним 

зором. Про наявність досліджень, присвячених вивченню закономірностей розвитку 

мовлення у дітей з порушеннями зору свідчить аналіз літературних джерел (Солнцева Л.І., 

Свиридюк Г.П., Земцова М.І., Литвак О.Г., Якишин Г.Я, Федоренко С.В., Плаксіна Л.І., 

Синьова Є.П., Волкова Л.С.). Дослідженнями вчених (Жильцова С.Л., Нємцов Н.А., 

Солнцева Л.І., Синьова Є.П., Волкова Л.С., Федоренко С.В. та інші) встановлено, що 

засвоєння мови та розвиток мовлення сліпих та слабозорих дітей відбувається, як і у дітей із 

нормальним зором, у процесі спілкування [3 с. 136].  

Оскільки дошкільний вік є підготовчим етапом до навчання в школі це викликає 

необхідність цілеспрямованого логопедичного впливу в цілісній системі комплексної 

корекційної роботи з дітьми з вадами зору. Особливо важливе значення має розвиток 

зв’язного мовлення дитини дошкільного віку. Оволодіння зв’язним мовленням складає 

найважливішу умову успішної підготовки дитини до навчання у школі. Формування 

зв’язного мовлення у дітей з порушенням зору – важкий процес, який потребує послідовної 

та систематичної корекційно-логопедичної роботи. Формування зв’язного мовлення 

передбачає формування діалогічного та монологічного мовлення [1, с.180]. Сучасна 

методика розглядає поняття діалогічне мовлення не ізольовано, а в контексті поняття 

комунікація, яке містить не лише мовленнєвий, а й психологічний, соціально-культурний 

аспекти. Враховуючи особливості розвитку дітей з порушеннями зору, особлива увага 

звертається на розширення їх словникового запасу, на правильність співвідношення слова з 

образом предмета, формування узагальнюючих понять, граматичної будови і зв’язного 

мовлення. У процесі корекційного впливу здійснюється комплексний різнобічний вплив з 

боку вчителя-логопеда, вчителя-тифлопедагога, вихователя в системі різноманітних занять із 

дітьми. Величезне значення у корекційній роботі надається логопедичному впливу на 



спеціально організованих заняттях, що проводяться диференційовано, з урахуванням стану 

зору дітей, сформованості мовлення, можливостей сприйняття та індивідуальних 

особливостей. 

Накопичення словникового запасу і засвоєння граматичної будови мови сприяють 

розвитку зв’язного мовлення дітей з порушеннями зору. Цій проблемі присвячене 

дослідження Покутнєвої С.О. Вона зазначає, що робота з розвитку зв’язного мовлення цієї 

категорії дітей має системний характер, а робота над оволодінням дітьми навичками і 

уміннями зв’язного розповідання іде поступово від діалогу до монологу. Діти засвоюють 

ознаки зв’язного тексту: відповідність темі, наявності визначеної структури і логіки 

викладання, набувають вмінь об’єднувати окремі висловлювання у зв’язні повідомлення.           

В процесі роботи над зв’язним текстом велика увага надається засобам виразності: логічному 

наголосу, темпу, ступеню голосності тощо. Важливим аспектом роботи з дітьми з 

порушеннями зору є формування навичок спілкування, необхідних для подальшої їх 

успішної соціалізації. Подолання порушень компонентів зв’язного мовлення у дітей з 

порушенням зору є вкрай важливим, оскільки гра – провідний вид діяльності у дошкільному 

віці, тому однією з форм роботи з дітьми є ігри, які виховують, розвивають, навчають 

дитину. При підборі і систематизації ігор за тематичним принципом у роботі з дітьми, що 

мають порушення зорову, ставиться мета не тільки виправити недоліки звуковимови, 

збагатити словниковий запас, розширити кругозір дитини, удосконалити граматичну будову 

мовлення, формувати передумови виникнення у дітей навичок читання і письма, а й 

підготувати їх до подальшого навчання у школі. Одним із ефективних засобів активізації 

мовленнєвої діяльності дітей на занятті є створення педагогом проблемної ситуації. 

Пропонуючи проблемні запитання, педагог ставить дітей перед необхідністю долати 

труднощі, вчить шукати і самостійно знаходити відповіді на запитання. Коли дитина 

знаходить вихід зі складної ситуації без прямої підказки, вона робить крок в розумовому 

розвитку, адже проблемна ситуація вимагає від неї не лише активного використання всіх 

засвоєних знань, але й творчого підходу, самостійних дій.  

З метою формування та розвитку зв’язного мовлення нами була розроблена система 

завдань та ігор на розвиток компонентів зв’язного мовлення у дітей з порушеннями зору 

дошкільного віку, яка складається з трьох етапів. Завданням першого етапу є формування 

вміння складати описову розповідь на основі наочності. Основним завданням є логічно, 

послідовно висловлювати свої думки, підбирати слова-ознаки, розвивати пам’ять, мислення, 

дрібну моторику, зорове сприймання, відчуття дотику, виховувати старанність. Завданням 

другого етапу є формування  вміння переказувати текст, який прослухали, зв’язано і логічно 



висловлювати свою думку, розвивати слухову увагу, пам’ять, дрібну моторику, 

темпоритмічні і мелодико-інтонаційні характеристики мовлення. Третім етапом є 

формування  вміння самостійно складати розповідь на основі дії уяви, розвивати зв’язне 

мовлення, темпоритмічні та мелодико-інтонаційні характеристики мовлення, уяву, увагу, 

пам’ять, мислення. Рівень стану сформованості зв’язного мовлення у дітей з порушенням 

зору зростає завдяки вдало підібраним методам та прийомам навчання.   

Отже, якість корекційно-розвиваючої роботи з дітьми, її організаційна і методична 

досконалість залежить від ретельної підготовки вчителя-логопеда до занять та добору 

спеціальних розвиваючих методів роботи [2, с.126]. Особливості розвитку зв’язного 

мовлення на різних вікових етапах визначають характер педагогічних дій, спрямованих на 

формування дитячого мовлення. Важливо, щоб корекційна робота мала специфічне 

методичне направлення, проводилась диференційовано та охоплювала би різні компоненти 

мовленнєвої та пізнавальної діяльності. У таких умовах відбувається не тільки розвиток 

мовлення, але й саме мовлення стає потужним компенсуючим фактором.  
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