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В умовах фундаментальної перебудови системи освіти в Україні посилена увага 

приділяється проблемі виховання і розвитку дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

На законодавчому рівні це закріплено у низці державних документів (Закон про освіту, 

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепція Держстандарту 

спеціальної освіти дітей з особливими потребами, Закон про дошкільну освіту). 

Удосконалення системи навчання дітей із затримкою психічного розвитку вимагає більш 

глибокого вивчення стану готовності цієї категорії дітей до шкільного навчання.  

Проблема діяльності формування комунікативних навичок у дітей із затримкою 

психічного розвитку досліджувалася такими вченими, як Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, 

С.Л.Рубінштейн та ін. Поряд з мовленнєвою діяльністю, що складає основу комунікації, в 

останні роки з’явилося поняття "комунікативна діяльність", яке вчені (О.О.Леонтьєв, 

Т.О.Піроженко та ін.) розглядають як особливий, специфічний вид пізнавальної діяльності, у 

процесі якого відбувається взаємний обмін інформацією, думками, почуттями, способами 

поведінки, звичками. Комунікативна діяльність передбачає оволодіння розвиненим 

мовленням і вміннями застосовувати мову в конкретній ситуації спілкування, тобто 

комунікативно-мовленнєвими вміннями [1, с.132]. М.М.Ісаєнко визначає у загальній 

структурі комунікативних умінь такі рівні (компоненти): когнітивно-інформаційний, 

емоційно-виразний, гностичний, оцінний, кожний з яких представлений відповідною 

сукупністю умінь та навичок [2, с.185]. Сучасні дослідники (Н.А.Бастун, Т.А.Власова, 

Г.Н.Єфремова Т.Д.Ілляшенко, В.В.Ковальов, К.С.Лебединська, А.Ф.Мельникова, 

М.С.Певзнер, Є.С.Слєпович, В.В.Тарасун та ін.) вказують на такі особливості психічного 

розвитку дітей із ЗПР, як труднощі в оволодінні елементарною грамотою; формуванні 

навичок елементарних розумових операцій, читання, письма, лічби; легкі порушення 

мнемічної, інтелектуальної та мовленнєвої діяльності, емоційно-вольової регуляції 

поведінки; зниження працездатності, пам’яті, уваги, мовних функцій [2, с.150].  

         Вивчення рівня сформованості мовленнєвої комунікації старших дошкільників 

проводиться в три етапи. Завдання пiдiбранi iз загальних (М.І.Лiсiна) та спецiалъних методик 

(С.А. Мiронова, Н.Г.Пахомова) [3, с.21]. На першому етапі проводиться спостереження за 

довільним спілкуванням дітей. В процесі спостереження увагу приділяють характеру 

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

співрозмовника, розуміти та чітко висловлювати свої думки. Другий  етап  оцінки  рівня  



сформованості мовленнєвої комунікації передбачає органiзацiю гри разом з дитиною з 

однiєю iз штучно створених ситуацій,  з’ясовуються особливостi мовленнєвого спiлкування, 

навички ініціативності дiтей в iгрових ситуацiях.  На  третьому етапї з’ясувується провiдний 

тип спiлкування, тобто переваги, які надає дитина у ситуацiях спiлкування.  В результаті 

проведених досліджень були виявлені певні особливості комунікативних вмінь у дітей 

старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Відповідно до результатів 

дослідження у більшості дітей із затримкою психічного розвитку спостерігається середній 

рівень сформованості комунікативних вмінь ( 56% ), в окремих випадках достатній ( 22% ) та 

низький ( 27% ). Такий індекс комунікативних вмінь обумовлений наявністю у дітей  

емоційної нестійкості, лабільності, зміни настрою і контрастних проявів емоцій. Також у 

дітей із затримкою психічного розвитку відмічається стан тривожності та неспокою, що 

безпосередньо впливає на формування в них комунікативних вмінь. 

Загальними завданнями з формування комунікативних умінь і навичок старших 

дошкільників є: а) забезпечити мовленнєве середовище для дітей: сприймання мови 

дорослих, читання книг, слухання радіо та ін.;б) забезпечити створення мовленнєвих 

ситуацій, мовленнєвої практики для дітей;в) забезпечити правильне засвоєння дітьми 

достатнього лексичного запасу, граматичних форм, синтаксичних конструкцій, логічних 

зв'язків, активізувати вживання слів, забезпечити формування конкретних вмінь в області 

розвитку мовлення;г) вести постійну спеціальну роботу з розвитку мовлення, пов'язуючи її з 

темами занять. Педагогічними умовами формування комунікативних умінь визначено: 

комунікативно-мовленнєва спрямованість навчання; мотивація комунікативної діяльності; 

наявність позитивних стимулів; занурення дітей в активну комунікативно-мовленнєву 

діяльність, а саме: корекційно – розвиваючі заняття з метою розвитку комунікативних умінь 

та навичок та навичок спілкування.  
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