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Вступ 

«Спеціальна методика початкового навчання рідної мови в 
школі для дітей із тяжкими вадами мовлення» є провідною дис-
ципліною для студентів, які навчаються на відділенні логопедії 
Інституту корекційної педагогіки та психології. 

Зміст курсу орієнтований на початковий, найбільш відпові-
дальний і специфічний у методичному відношенні період по-
чаткового навчання рідної мови дітей із тяжкими вадами мов-
лення - підготовчий - 4 класи. 

Основні завдання цього періоду такі: 
1) навчити дітей свідомо читати, грамотно писати, ознайо-

мити їх з основами граматики та орфографії, надати початкові 
уявлення про літературу; 

2) подолати недоліки мовленнєвого розвитку дітей, надати 
їм практичну мовленнєву підготовку; 

3) розвивати та збагачувати уявлення дітей про навко-
лишній світ, підвищувати рівень їх загального розвитку. 

Відповідно до цих завдань мета курсу полягає в тому, щоб 
надати студентам знання з методики викладання української 
мови як навчального предмета в даному типі спеціальних шкіл, 
з метою оволодіння ними методами та прийомами корекції та 
формування мовлення як засобу спілкування та знаряддя мис-
лення у дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями; підго-
тунати студента до праці вчителем початкових класів шкіл для 
дітей із тяжкими вадами мовлення. 

У зв 'язку з тим, що спеціальна методика як наука пов'яза-
нії і ііипчонням закономірностей процесу формування мовлен-
ня у дітпї ;і мовленнєвим недорозвитком та опанування ними 
д о с т у п н і ш і ї :і 11 лініями з рідної мови, особливе значення для сту-
денті її ііііПуиж: .пступлізація матеріалу з мовознавства, лінгвісти-
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ки, психології (особливо психології мовлення, загальної та віко-
вої психології), логопедії, спеціальної дидактики. 

У першому розділі висвітлюється предмет, завдання і прин-
ципи спеціальної методики навчання дітей із тяжкими пору-
шеннями мовлення (ТПМ) рідної мови, розкриваються шляхи 
формування її як науки в процесі проведення спеціальних дос-
ліджень, які привели до створення методичної системи. В нау-
ковій розробці теоретичного фундаменту спеціальної методи-
ки рідної мови підкреслюється значення творчого синтезу відо-
мостей із суміжних наук. 

Студентам дасться визначення предмета, завдань методів 
наукового дослідження спецметодики рідної мови, вказуються 
шляхи та актуальні проблеми її подальшого розвитку, характе-
ризуються принципи спеціальної методики; трактуються по-
няття про спец, методику рідної мови як навчальний предмет, 
розкриваються завдання вивчення цієї дисципліни, її структура. 

Особливе місце у цьому розділі займає висвітлення сучас-
ної системи навчання рідної мови в початкових класах школи 
для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, її теоретичного 
фундамента. 

Аналіз сутності та основних рис аномального розвитку дітей 
із ТПМ має підвести до усвідомлення необхідності спеціально-
го організованого навчання цієї категорії учнів, розумінню 
принципів його будови, а також тієї вирішальної ролі, яка на-
лежить у ньому системі занять з корекції та формування мов-
лення, розвитку психічних процесів учнів. 

У змісті лекцій викладені завдання, зміст, організація, 
принципи навчання мови, основні принципи та види плануван-
ня навчальної роботи. 

Другий розділ розкриває методику роботи по формуванню 
фонологічної системи мови, корекції та розвитку словникового 
запасу та граматичної будови мовлення учнів із ТПМ на уроках 
вимови та розвитку мовлення відповідно до діючої програми для 
1 - 4 класів середньої загальноосвітньої школи (Київ, 1992 рік). 
При побудові цього розділу зберігається послідовність: спершу 
дається загальне поняття про певний розділ роботи з мови, по-
відомляються психолого-лінгвістичні основи, потім розкрива-
ються складові компоненти системи занять з розділу (завдан-
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ня, зміст, організація, принципи, методи, прийоми, види вправ, 
приклади схем планів-конспектів уроків вимови та розвитку 
мовлення). 

У третьому розділі висвітлюється методика навчання гра-
моти молодших школярів із ТПМ. Розкриваються психо-
лінгвістичні основи та психо-фізіологічні механізми читання 
та письма, основні передумови до оволодіння грамотою (понят-
тя про готовність до навчання читання та письма). Наголошуєть-
ся на певній послідовності вивчення звуків та букв, типів складів 
та слів за їх складовою будовою. Представлено організаційну 
побудову роботи з навчання грамоти (періоди та етапи), зміст 
роботи з формування готовності до оволодіння грамотою в підго-
товчий період та зміст букварного періоду навчання грамоти. 
Підкреслюється взаємозалежність уроків навчання грамоти та 
вимови. 



РОЗДІЛ І. 
Система навчання рідної мови учнів із тяжкими 

порушеннями ловлення (ТПМ) 

Лекція 1. 
Тема: Спеціальна методика навчання української мови, 

як окрема галузь дефектологічної науки (2 год.) 
План 

1. Спеціальна методика мови як окрема дидактика. 
2. Предмет та завдання спеціальної методи ки мови. 
3. Методи наукових досліджень, які використовуються 

спеціальною методикою мови. 
4. Зв'язок спеціальної методики мови з іншими науками. 

Література 
1. Дорошенко С.І. та ін. Методика викладання української 

мови. - К.: Вища школа, 1992. 
2. Комаров К.В. Методика обучения русскому язьїку в шко-

ле для детей с тяжельїми нарушениями речи. - М., 1982. 
3. Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика 

преподавания русского язьїка в начальних классах. - М., 2000. 
4. Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьни-

ков русскому язьїку с коррекционно-развивающими техноло-
гиями. - М.: Академия, 2004. 

5. Специальная педагогика /Под ред. Н.М.Назаровой. - М . , 
2000. - С . 122-162. 

6. Чуйко Г.А., БілецькаМ.А., ШкольнаГ.Ф. Методика вик-
ладання української мови в початкових класах. - К.: Вища шко-
ла, 1975. 
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У процесі розвитку теорії та практики дефектологічної нау-
ки було створено можливості для диференціації дітей із вадами 
психофізичного розвитку. В Україні в наш час для них існує 
широка мережа шкільних навчально-виховних закладів: спеці-
альні школи-інтернати для розумово-відсталих дітей, дітей із 
вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату. Завдяки науко-
вим дослідженням у галузі логопедії із загальної категорії дітей із 
порушеннями мовлення були виділені діти із загальним недороз-
виненням мовлення тяжкого ступеню, які потребували спеціаль-
ного навчання та виховання в умовах особливого типу школи. 

Проблема навчання та виховання дітей із тяжкими мовлен-
нєвими вадами є досить складною загально-педагогічною, пси-
хологічною та логопедичною проблемою. Її актуальність визна-
чається тим фактором, що кількість школярів, які мають труд-
нощі в опануванні шкільними знаннями, уміннями та навич-
ками у зв 'язку з системними порушеннями мовлення, збільшу-
ється з кожним роком, про що свідчать численні дослідження 
вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Практика навчання дітей із тяжким порушеннями мовлен-
ня (ТПМ), які мають нормальний фізичний слух та первинно 
збережений інтелект, існує багато років. Організована вона була 
по-різному. В масових загальноосвітніх школах на початкових 
етапах навчання вчителями молодших класів часто виявлялися 
діти, які були не в змозі засвоїти програму, особливо з пред-
метів мовного циклу внаслідок наявних у них мовленнєвих вад. 
Легкі мовленнєві порушення, такі як вади звуковимови, не-
значні відхилення у формуванні лексико-граматичної будо-
ви мови, можливо було виправити на логопедичному пункті. 
Однак у випадках складної мовленнєвої патології (алалія, ди-
тяча афазія, ЗНМ 1-2 рівенів, тяжкі форми заікання, ринола-
лія, дизартрія) вчитель був неспроможнім надати таким дітям 
тих знань, сформувати у них уміння та навички, яких вимагає 
програма масової школи. 

Навчання дітей в умовах шкіл для дітей з вадами інтелекту 
ти « пуху також показала свої негативні результати. 

(>тже\ практика навчання дітей із ТПМ довела, що органі-
;іацІ)і ііиичлльно-виховного процесу ані в масовій, ані в інших 
типах спеціальних шкіл не відповідає сутності дефекту. Так 
виникла потреба створення спеціальних шкіл для дітей, які 
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мають ТПМ. Перша школа в Україні була відкрита в Харкові у 
1957 році, в Києві - 10 березня 1963 року. Зараз в Україні фун-
кціонує 14 шкіл для дітей із ТПМ. Серед них: Донецька, 
Львівська, Одеська, Васильківська, Симферопільська та інші. 
У зв 'язку зі збільшенням кількості дітей із ТПМ корекційні 
класи відкривають при масових загальноосвітніх школах, а та-
кож при інтернатах для глухих дітей. 

Відкриття таких шкіл, практика навчання та виховання в 
них дітей із ТПМ привели до необхідності розробки спеціаль-
них розділів педагогіки та методик, які б забезпечили наукову 
основу змісту навчання та організації педагогічного процесу. 

Саме так виникла наука «Спеціальна методика навчашія рід-
ної мови в школі для дітей із тяжкими порушеннями мовлення». 

Це педагогічна наука, одна із галузей дефектології про ме-
тоди, прийоми і засоби навчання рідної мови дітей з вадами мов-
лення. Вона вивчає зміст, методи, прийоми та організацію за-
нять з рідної мови. 

Спеціальна методика навчання рідної мови 

Зміст Методи Прийоми Організація 

чого саме навчати? чому так, а не інакше? 
яким чином? яку форму обрати? 

Спеціальна методика мови має допомогти вчителеві правиль-
но побудувати педагогічний процес, враховуючи особливості 
мовлення та психофізичного розвитку дітей з мовленнєвими 
порушеннями з метою досягнення успішності учнів з предмета 
« Українська мова ». 

Найбільш актуальною проблемою спеціальної методики 
мови є формування повноцінного мовлення в учнів та засвоєння 
ними програми з української мови в межах початкової та дев'я-
тирічної ланки шкільної освіти. 
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Рідній мові в початковій школі належить особливе місце, 
оскільки рівень її засвоєння значною мірою обумовлює якісне 
опанування іншими навчальними предметами. 

Початковий курс української мови в спеціальній школі має 
на меті усунути прогалини в мовленнєвому розвитку дітей; за-
безпечити їх практичну мовленнєву підготовку; навчити усві-
домлено та правильно читати, грамотно писати, зв'язно викла-
дати думки в усній та писемній формі; надати відомості з гра-
матики та правопису; збагатити їх уявлення про навколишній 
світ, підвищити рівень їх загального розвитку. 

Вироблення в учнів міцних умінь та навичок з рідної мови 
є одним із основних завдань навчання мови у спеціальній шко-
лі. Це тривалий і складний процес, оскільки діти, які навча-
ються у спеціальній школі, мають особливості не лише мовлен-
нєвого, а й психофізичного розвитку. Саме тому необхідно шу-
кати шляхи компенсаторного впливу, засоби корекції мовлен-
нєвого недорозвинення та пов'язаних з ними вторинних наша-
рувань. 

Тільки цілісна, науково-обґрунтована система навчання має 
забезпечити повноцінне формування зазначених умінь та нави-
чок. 

Як педагогічна наука « Спеціальна методика навчання рідної 
мови» вивчає закономірності навчання та виховання; визначає 
теоретичні основи змісту та методів навчання та виховання; вив-
чає передову практику навчання та виховання дітей із мовлен-
нєвими вадами; озброює вчителя ефективними методами та 
прийомами навчання та виховання, майстерністю педагогічно-
го впливу на дитину. 

Отже, методика мови, як і методика будь-якої іншої дис-
ципліни, складається із двох частин: 

1) теоретичної, яка встановлює місце і завдання викладан-
ня мови в спеціальній школі, формулює наукові основи методи-
ки, розглядає історію виникнення і розвитку методів початко-
вого навчання, визначає структуру і форми організації процесу 

нідповідною програмою, опрацьовує наукові вимоги до 
підручників і посібників з мови; 

2) практичної, яка пропонує конкретні методи, прийоми 
шшчшшя і і ккжриває механізм впровадження їх ужиття шко-
ли, тобто становить «технологію» учительської праці. 
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Теоретичні засади методики і конкретні способи викла-
дання формуються у шкільній практиці. На ній же вони пере-
віряються й апробуються. Це вказує на тісний зв 'язок теорії 
та практики. 

Коло питань, які цікавлять спеціальну методику мови, не 
обмежується лише знанням специфіки навчання дітей. Саме 
тому вчителю спеціальної школи необхідно знати основні зав-
дання, які стоять перед методикою навчання рідної мови в ма-
совій школі. Вони полягають: по-перше, у вивченні законо-
мірностей навчання мови, встановленні закономірних зв'язків 
між об'єктом вивчення (українською мовою як шкільним пред-
метом), діяльністю вчителя та учнів; по-друге, у встановленні 
на основі цих закономірностей нормативних вимог до навчаль-
ної діяльності вчителя (методів, засобів, прийомів). 

2. Предмет та завдання спеціальної методики мови. 
Розробка теоретичних основ спеціальної методики мови ви-

магає з'ясування її предмета, завдань та методів дослідження. 
Основним завданням спеціальної методики мови є розроб-

ка системи навчання в спеціальній школі, що включає всі ком-
поненти педагогічного процесу: завдання, зміст, організацію, 
методи, прийоми навчання. 

У літературних джерелах достатньо висвітлено окремі ме-
тодики, такі як навчання вимови (Г.А.Каше, М.А.Савченко), 
грамоти (Г.А.Каше, О.Л.Жильцова, Л.Ф.Спірова, Р.І.Шуйфер), 
читання (Т.О.Алтухова, С.Ф.Іваненко); матеріали психолого-
гіедагогічних досліджень процесу формування та розвитку ус-
ного та писемного мовлення (А.С.Винокур, Р . І .Лалаєва , 
Р.Є.Лєвіна, І.М.Прищепова, О.М.Російська, І.М.Садовнікова, 
Є.Ф.Соботович, В.В.Тарасун, М.В.Шевченко, Г.В.Чиркіна, 
Н.О.Чевельова, Н.В.Чередніченко та ін.). 

Розробка принципових питань побудови методичної систе-
ми формування мовлення на початковому етапі навчання в спе-
ціальній школі представлена у монографії Л.Ф.Спірової. 

Науково-методичні статті, методичні посібники відобража-
ють досвід роботи вчителів цього типу шкіл (Т.П.Бессонової, 
Г.Й.Блінової, Т.В.Пічугіної, Л.М.Єфіменкової, А.В.Ястребової 
та ін.). 
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У 2003 році Міністерством освіти і науки України була зат-
верджена програма з української мови для початкової ланки 
навчання (1-4 класи). 

Разом із цим слід відзначити, що й досі учні спеціальних 
шкіл навчаються за підручниками та посібниками для масових 
шкіл; не розроблені навчальні програми з рідної мови для учнів 
середніх та старших класів; недостатньо розроблено спеціаль-
ну методику навчання граматики та синтаксису, орфографії та 
розвитку зв'язного усного та писемного мовлення, особливо у 
5 - 9 класах. Це свідчить про те, що на сьогодні ще не існує 
цілісної системи навчання рідної мови у спеціальній школі для 
дітей із ТПМ. Отже, розробка системи навчання рідної мови в 
спеціальній школі продовжується. 

Предметом дослідження спеціальної методики мови є про-
цес оволодіння українською мовою учнями із ТПМ в умовах 
спеціальної школи. В центрі її уваги лежить навчання рідної 
мови дітей з різними мовленнєвими вадами. 

Навчальний процес у спеціальній школі принципово 
відрізняється від навчального процесу в масовій школі. Це, в 
першу чергу, проявляється в його закономірностях. Ці законо-
мірності обумовлені психологічними, мовними та дидактични-
ми факторами. 

Поява мовленнєвого недорозвинення розглядається на фоні 
загальних закономірностей розвитку мовлення. Наприклад, 
формування орфографічних умінь та навичок закономірно за-
лежить від низки факторів: 

1) готовності до навичок звукового аналізу, звукових та мор-
фологічних узагальнень; 

2) наявності в активному словнику дітей достатньої кіль-
кості слів, схожих за значенням та морфологічним складом (спо-
ріднених слів). 

3) характеру мовного матеріалу, на якому буде формувати-
ся орфографічна навичка. 

Виявлена закономірність оволодіння орфографічними на-
вичками дозволить методиці сформулювати відповідний прин-
цип побудови занять: спочатку формуються передумови, а потім 
формуються безпосередні вміння та навички. 
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Під час формування певної навички слід враховувати такі 
принципи: наступності; послідовності; поступового ускладнен-
ня навчального матеріалу тощо. 

Під час аналізу методичних закономірностей педагогічно-
го процесу спостерігається їх обумовленість певними психоло-
гічними факторами. Так, навчання учнів розуміння змісту та 
ідеї твору потребує врахування психологічних особливостей 
цього процесу за умов мовленнєвого недорозвинення, яке вира-
жається у збідненості життєвих уявлень дитини; деякій непов-
ноцінності мисленнєвих операцій на мовному матеріалі. 

Особливості розуміння змісту та ідеї твору залежатимуть 
від дидактичних умов, в яких відбувається їх сприймання, 
аналіз та усвідомлення: 

- використання наочних засобів; 
- різноманітності вправ аналітичного характеру; 
- поєднання змістовного аналізу з вправами, які спрямо-

вані на розвиток техніки читання. 
Отже, ступінь усвідомлення тексту залежить від лексико-

граматичної підготовленості учнів, від сформованості техніч-
них навичок читання у дітей, їх життєвого досвіду. Все це при-
веде вчителя до того, щоб зробити певні методичні висновки, 
визначити обсяг уявлень, понять, відношень, якими учні ма-
ють володіти для розуміння цього тексту, підібрати відповід-
ний мовний матеріал. 

Перед читанням тексту, необхідно провести пропедевтич-
ну роботу, яка буде спрямована на вироблення необхідних пере-
думов засвоєння змісту прочитаного (екскурсії, спостережен-
ня, перегляд кінофільмів, діафільмів тощо). Без такої роботи 
читання ь з буде виконувати роль корекційного засобу. 

Отже, специфіка процесу навчання мови полягає в тому, 
що в ньому мають органічно поєднуватися два різні за завдан-
нями, змістом та методами педагогічні впливи: 

1) створення практичних передумов з метою засвоєння мови 
як шкільного предмета шляхом формування, корекції, розвит-
ку всіх компонентів мовлення учнів. У дітей необхідно сформу-
вати ті механізми, які забезпечують різні види мовленнєвої 
діяльності з метою практичного оволодіння системою мови. Учні 
із ТПМ повинні мати певний обсяг словника, вміти складати зі 
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слів речення; володіти системою словозміни та словотворення. 
не маючи теоретичних знань про граматичні та морфологічні 
категорії мови; володіти елементарними навичками звукового 
аналізу та синтезу, не маючи теоретичних знань про звук, склад; 
вміти зв'язно висловлювати свої думки. 

І тільки після того, як діти навчаться практично викорис-
товувати ці знання, практично оволодіють мовним матеріалом, 
можна починати вивчення мови як шкільного предмета. 

2) навчання мови як шкільного предмета (в обсязі програ-
ми масової школи), яка починається за умов практичного ово-
лодіння мовленням. Ця робота спрямована на повідомлення 
учням елементарних знань з української мови в обсязі програ-
ми 1 - 4 класів загальноосвітної школи, а також на розвиток їх 
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мовлення та мислення з метою засвоєння ними систематичного 
курсу української мови в 5 - 1 1 класах. 

Навчання рідної мови в спеціальній школі має практичний 
характер, а саме досягнення вміння застосовувати правила на 
практиці. 

Тільки формування повноцінних узагальнень у галузі зву-
кового та морфологічного складу слова, граматичних та синтак-
сичних узагальнень мають забезпечити необхідні передумови 
до засвоєння знань з української мови. 

Формування, корекція та розвиток мовлення та вивчення 
мовл як шкільного предмета здійснюються паралельно та взає-
мопов'язані між собою. 

Саме тому спеціальна методика навчання рідної мови як 
наука має вирішити такі завдання: 

1) теоретичне, яке полягає в тому, щоб створювати та поглиб-
лювати теоретичну базу побудови педагогічного процесу навчан-
ня мови в школі для дітей із ТПМ, формувати її наукові основи; 

2) практичне: спираючись на цю базу, розробка системи 
навчання рідної мови дітей із різними мовленнєвими вадами. 

Внаслідок поступового вирішення теоретичного та практич-
ного завдань створюються можливості для аналізу та узагаль-
нення педагогічного досвіду. Це, в свою чергу, дає матеріал для 
збагачення теоретичних основ методики та одночасно сприяє 
розвитку арсеналів її засобів, завдяки чому створюються пере-
думови для удосконалення шкільного педагогічного процесу. 
Тому виділення цих завдань є умовним та відносним. Отже, слід 
говорити про дві сторони єдиного завдання: створення науко-
во-обґрунтованної системи шкільного навчання рідної мови 
дітей із ТПМ, яка має на меті забезпечити засвоєння учня-
ми матеріалу з предмета «українська мова» в процесі фор-
мування, корекції та розвитку мовлення дітей. 

Практика навчання дітей із ТПМ у спеціальній школі дово-
дить, що успіхи у мовленнєвому розвитку, у вивченні мови зале-
жать від того, наскільки в школі стає можливим домогтися орга-
нічного поєднання роботи над мовленням зі всією навчально-ви-
ховною роботою, в тому числі з навчанням основ наук, трудовою 
підготовкою, позакласною та позашкільною роботою. Тому спеці-
альна методика навчання рідної мови повинна визначити: 
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1) в яких взаємовідносинах знаходяться різні сторони на-
вчально-виховного процесу (уроки з навчання грамоти, грама-
тики, вимови, розвитку мовлення та позаурочні заняття, спря-
мовані на корекцію вад мовлення; навчання мови на уроках та в 
інших видах діяльності); 

2) як впливає мовний матеріал з різних предметів на хід 
мовленнєвого розвитку дітей; 

3) які труднощі відчувають учні під час вивчення матема-
тики, природознавства, історії та інших предметів через недо-
ліки у словниковому запасі, недосконалу техніку читання та ін. 

3. Методи наукових досліджень. 
Вирішуючи свої завдання, спеціальна методика мови вико-

ристовує різні психолого-педагогічні методи наукових дослі-
джень: 

1) спостереження за педагогічним процесом на уроці; 
2) індивідуальні бесіди з учнями та вчителями; 
3) аналіз письмових робіт учнів. 
Завдяки цим методам можливо визначити особливості кон-

тингенту класу; окреслити методи корекційної роботи; вивчи-
ти навчальну діяльність учнів та педагогічну майстерність вчи-
телів. 

4) тестування дозволяє з'ясувати обсяг знань, умінь та на-
вичок учнів з певної теми, визначити ступінь сформованості 
певних мовленнєвих навичок; 

5) експериментальне навчання дає змогу перевірити та оці-
нити ті зміни, які відбуваються у процесі формування мовлен-
ня та вивчення мови як предмета; 

6) аналіз існуючого досвіду навчання в спеціальній школі. 

4. Зв'язок спеціальної методики мови з іншими науками. 
Спеціальна методика мови є наукою одночасно теоретичною 

і практичною (прикладною). 
Науково-теоретична база спеціальної методики мови фор-

мується шляхом відбору, аналізу та синтезу даних суміжних 
наук: логопедії; методики навчання рідної мови в масових шко-
лах; психології; лінгвістики; дидактики. 
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Особливо тісні та важливі її зв 'язки з логопедією. 
Логопедія - це педагогічна наука про мовленнєві порушен-

ня, про методи їх подолання, попередження, виявлення засоба-
ми спеціального виховання і навчання. Об'єктом її вивчення є 
діти з вадами мовлення. 

Потрібно врахувати, що спеціальна методика мови виник-
ла в надрах логопедії. Окремо від неї вона не змогла б існувати, 
тому що неможливо навчати дітей рідної мови, не враховуючи 
сутності дефекту їх мовлення, особливостей протікання мовлен-
нєвого розвитку кожного учня, а також не володіючи методами 
та прийомами подолання мовленнєвих порушеннь. Саме лого-
педія вивчає симптоматику, причини, механізми, структуру 
мовленнєвого порушення, що в свою чергу забезпечує визна-
чення науково-обґрунтованих шляхів подолання цих порушень. 
Основною метою логопедії є розробка системи навчання та ви-
ховання, перенавчання осіб з вадами мовлення, а також попе-
редження мовленнєвих порушень. 

Завдяки спеціальним прийомам, методам, які розроблені 
логопедією, у дітей відбувається формування та корекція мов-
лення, а саме: 

- долаються недоліки вимови; 
- формується фонематичне сприймання, уявлення; 
- формуються навички звукового аналізу та синтезу; 
- збагачується словник дітей; 
- формується граматична будова мови; 
- розвивається зв'язне мовлення дітей. 
Всі ці питання, безумовно, цікавлять і спеціальну методи-

ку мови. Однак, аналогія в предметі та завданнях видається не 
повною. Різниця полягає в тому, що подолання мовленнєвого 
недорозвинення в спеціальній методиці розглядається як про-
цес шкільного виховання та навчання, який пов'язаний із на-
вчанням грамоти, правопису, граматики, а також із завдання-
ми збагачення уявлень і знань учнів про довкілля засобами екс-
курсій, спостережень, трудової, ігрової діяльності, читання, 
бесід тощо. При цьому вся робота підпорядковується програмі 
з рідної мови. Організаційно корекційна та навчально-виховна 
робота підпорядковується режиму шкільного життя, на відміну 
від індивідуальних логопедичних занять. 
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Корекція і розвиток мовлення здійснюється в спеціальній 
111 кол і як необхідна умова засвоєння конкретного мовного мате-
ріалу, строки вивчення якого строго регламентовані програмою. 

I Іерод тим, як озброїти учнів теоретичним знанням з рідної 
мови, необхідно сформувати їх мовлення на практичному рівні. 
Н и засвідчує практика навчання, у підготовчий та 1-й клас по-
члткоиої школи часто зараховують дітей із ЗНМ 1-2 рівнів. Та-
ким дітям необхідно пройти декілька етапів практичної мов-
меннєвої підготовки, перш ніж розпочати вивчення мови як 
шкільного предмета. 

II а першому етапі значна увага приділяється формуванню 
усного мовлення дітей, збагаченню їх пасивного та активного 
і човника, граматичної будови мови, корекції вад звуковимови 
і і фонематичного сприймання. Основна мета вчителя - навчи-
і н п м и користуватися мовленням як засобом спілкування та 
и ір її мислення, пізнання оточуючої дійсності. При цьому 

ін і і її ію формуванню лексики, граматичної будови мови, 
• н'о сприймання та вимови проводиться паралельно. 

Ііп 111 у і оі\і у стані відбувається формування практики мов-
и ній мого счіілкуиаппя як основи засвоєння елементарних за-

і ономірпостсй мови. І Іп уроках відбувається робота по форму-
ііиініо і шпичок наукового аналізу, і іравильного звукового офор-
млення мовлення, розвиток морфологічних узагальнень. Мо-
нодні і школярі практично оволодівають різними типами речень; 
відпрацьовують різні синтаксичні конструкції; знайомляться 
і теоретичними поняттями: звук, склад, слово, речення. 

Тісні з 'язки спеціальної методики навчання мови з мето-
пі кою навчання рідної мови в масовій школі пояснюється 

• п і л і.ністю змісту предмета українська мова, завдань, прийомів, 
і і' ТОДІ в, форм роботи з рідної мови. 

Пн користовувати загальні методи, прийоми і форми навчан-
н і рідної мови слід не механічно, а з урахуванням мовленнєвих 
їм психофізичних особливостей учнів. Ці загальні методи, 
прийоми навчання необхідно поєднувати зі спеціальними, ко-
і" і инімими методами та прийомами. 

< м ї ї , незважаючи на спільність змісту предмета, процес 
н піч і рідної мови в спеціальній школі для дітей ТПМ має 

пості та відмінності. 
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Слід вказати на тісний зв'язок спеціальної методики мови 
з лінгвістикою, яка вивчає закономірності мови; психологією 
мовлення, загальною, спеціальною та віковою психологією, за-
гальною та спеціальною дидактикою. 

Висновки 
Спеціальна методика мови - це педагогічна галузь знань, яка 

входить у спеціальну педагогіку як одна із окремих дидактик. 
Основне її завдання полягає у створенні системи навчан-

ня рідної мови дітей із ТПМ в умовах спеціальної школи з ме-
тою оволодіння ними мовленням як засобом спілкування та зна-
ряддям мислення, а також вивчення української мови як 
шкільного предмета. 

Свої теоретичні основи вона формує, використовуючи мате-
ріали психолого-педагогічних та лінгвістичних наук. Вона ви-
никла і розвивається в тісному зв 'язку з логопедією та методи-
кою мови в масовій школі, але має свій предмет вивчення і свої 
завдання. 

Як молода галузь педагогічної науки, має багато перспек-
тив розвитку і завдань, що мають вирішуватися. 

Запитання і завдання 
1. Розкрийте причини виникнення спеціальної методики 

навчання рідної мови (СМНРМ). 
2. Спеціальна методика викладання української мови як 

наука, її лінгвістичні, психологічні та дидактичні основи. 
3. Обґрунтуйте особливе місце курсу української мови се-

ред навчальних предметів початкової школи. 
4. Що становить предмет спеціальної методики рідної мови 

як науки? 
5. Які завдання стоять перед спеціальною методикою вик-

ладання української мови в початкових класах як навчальним 
предметом? 

6. Розкрити специфіку процесу навчання рідної мови у 
спеціальній школі для дітей із ТПМ. 

7. Які методи наукових досліджень використовує СМПНРМ? 
8. Підготувати реферат на тему «Зв'язок СМПНРМ з лого-

педією, методикою навчання рідної мови в масовій школі, ло-
гопсихологією, дидактикою та лінгвістикою». 
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9. Чого має навчитись студент у процесі вивчення курсу 
СМНРМ дітей із ТПМ? 

Характеристика системи навчання української мови 
в школі для дітей з ТПМ 

План 
1. Поняття про систему навчання рідної мови дітей з вада-

ми мовлення. 
2. Мета та завдання роботи по формуванню мовлення та вив-

чення мови як предмета в спеціальній школі. 
3. Сучасне розуміння сутності аномального розвитку дітей, 

які мають ТПМ. 
4. Зміст та складові частини роботи з навчання рідної мови 

в спеціальній школі. 
5. Принципи побудови роботи по вивченню мови. 
6. Методи, прийоми та засоби формування мовлення та вив-

чення мови, як шкільного предмета. 
7. Організація навчально-виховного та корекційного про-

цесу в школі для дітей з ТПМ. 

Література 
1. БеляєвО.М. Сучасний урок української мови. - К . , 1978. 
2. Власенко И.Т. Особенности словесного мьішления взрос-

льіх и детей с нарушением речи. - М., 1990. 
3. Вьіготский Л.С. Мьішление и речь / / Психология. - М., 

2000. 
4. В помощь директору специальной школьї / Под ред. 

Г.Д.Кузнецова. - М., 1982. 
б. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту та методики на-

нчання української мови в 1 - 4 класах. - К . , 1991. 
(і. Дорошенко С.І та ін. Методика викладання української 

'міми. К.: Вища школа, 1992. 
7 Комаров К.В. Методика обучения русскому язьїку в шко-

н ни< детей с тяжельїми нарушениями речи. - М., 1982. 
•ІІюП.лиі іская А. А. Учителю о психологии младшего школь-

ниі н М. І Іросвещение, 1977. 
і» Льнон М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика 

н І і і іти ми | іусского язьїка в начальних классах. - М., 2000. 
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10. Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школь-
ников русскому язьїку с коррекционно-развивающими техно-
логіями. - М.: Академия, 2004. 

11. Онищук В.А. Урок в современной школе. - М., 1981. 
12. Прищепова И.В. Речевое развитие младших школьни-

ков. -СПб. , 2005. 
13. Програма з курсу «Методика викладання української 

мови в початковій школі» / Під ред. Вашуленко М.С. - К., 2002. 
14. Специальная педагогика / Под ред. Н.М.Назаровой. -

М., 2000. - С . 122-162. 
1 о. Спирова Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся 

с тяжельїми нарушениями речи. - М., 1980. 
16. Спирова Л.Ф., Шуйфер Р.И. Вопросьі методики обуче-

ния русскому язьїку детей с нарушениями речи. - М.: АПН 
РСФСР, 1962. 

17. Спирова Л.Ф., Ястребова А.В. Учителю о детях с нару-
шениями речи. - М., 1985. 

18. Чорновол-Ткаченко Р.І. Структура і зміст початкового 
курсу української мови / / Початкова школа. - 1995. - №8. 

19. Чуйко Г.А., Білецька М.А., Школьна Г.Ф. Методика 
викладання української мови в початкових класах. - К.: Вища 
школа, 1975. 

20. Школа для детей с тяжельїми нарушениями речи / Под 
ред. Р.Е.Левиной. - М., 1961. 

Лекція 2. 
Тема: Поняття про систему навчання рідної мови дітей 

з вадами мовлення (2 год.) 
План 

1. Загальна характеристика системи навчання рідної мови 
дітей із ТПМ. 

2. Науково-методологічні основи побудови системи навчан-
ня рідної мови у спеціальній школі для дітей із ТПМ. 

Проблема навчання і виховання дітей з тяжкими мовленнє-
вими вадами є досить складною загальнопедагогічною, психо-
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логічною і логопедичною проблемою. Її актуальність на сучас-
ному етапі розвитку всієї дефектологічної науки визначається 
тим фактом, що кількість школярів, які мають труднощі в опа-
нуванні шкільними знаннями, уміннями та навичками у зв'яз-
ку з системними порушеннями мовлення, збільшується з кож-
ним роком, про що свідчать численні дослідження вітчизня-
них та зарубіжних вчених (А.Гермаковська, Н.М.Заваденко, 
Р . І .Лалаєва , О.М.Російська, І .В.Прищепова, В.В.Тарасун, 
М.В.Шевченко та ін.). 

Головною метою корекційно-виховного процесу в спеці-
альній школі для дітей із тяжкими порушеннями мовлення 
(ТПМ) є досягнення соціальної адаптації школярів, включення 
їх у повноцінне суспільне життя. Досягнення цієї мети можли-
ве за умов подолання в учнів різних видів порушення усного та 
писемного мовлення в процесі навчання з різних предметів, 
забезпечення міцного та свідомого засвоєння загальноосвітніх 
знань та корекції їх психофізичного розвитку. Саме тому особ-
ливого значення набуває вирішення проблеми удосконалення 
системи навчання в спеціальній школі, а саме: визначення 
змісту, форм, методів, принципів, прийомів навчання та корек-
ційно-виховної роботи з дітьми-логопатами. 

Всі компоненти педагогічного процесу, якщо вони знахо-
дяться в органічній єдності, в системних відношеннях між со-
бою, в дидактиці називаються системою навчання. 

Тільки система навчання може забезпечити позитивні ре-
зультати у досягненні педагогічних завдань, мети, що стоїть 
перед вчителем. 

Кожен із компонентів методичної системи, вся вона вціло-
му потребують наукового обґрунтування, опори на певні теоре-
тичні положення таких наук, як психологія, дидактика, лого-
педія, лінгвістика. 

Розглянемо складові елементи системи навчання та ті 
м и х ідиі положення, які необхідні для побудови системи навчан-
н і т и ікчпш та вивчення мови як шкільного предмета: 

І Корекція та формування мовлення у дітей із ТПМ здійс-
мі у м о в а х шкільного навчання і виховання. Разом із цим 

м і її.-п І,І щ.и і іі, і в масовій школі вивчають мову як предмет. 
т ю чорі'у, становить базу для оволодіння основами наук, 

" ін шиї до життя та праці. 
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Система роботи по формуванню мовлення та вивченню рідної 
мови повинна враховувати необхідність паралельного вирішен-
ня корекційних та загальношкільних навчально-виховних зав-
дань, таких як розширення в учнів кругозору та формування на 
дій основі понять про оточуюче середовище в різних видах діяль-
ності, формування особистісних якостей (самостійності, цілес-
прямованості, активності та ін.). Це означає, що заняття по фор-
муванню мовлення необхідно планувати так, щоб вони носили 
виховуючий, розвиваючий характер. 

2. Суттєвим вихідним положенням для побудови роботи по 
формуванню мовлення та вивченню рідної мови є необхідність 
чіткого розмежування таких понять, як «мова» і «мовлення». 
Ці поняття є фундаментальними та вихідними для спеціальної 
методики мови. Спираючись на них, вона визначає мету і зав-
дання формування та розвитку мовлення та вивчення мови як 
шкільного предмета; обґрунтовує зміст занять, розробляє прин-
ципи побудови системи навчання, допомагає визначити мето-
ди формування мовлення та методи вивчення мови як шкільно-
го предмета. 

У мовознавстві мова і мовлення протиставляються один 
одному як дві форми єдиного явища, одна з яких (мова) є ко-
дом, системою знаків, тобто засобом або знаряддям спілкуван-
ня, мислення та пізнання, а друга (мовлення) являє собою мову 
в дії, конкретне говоріння, яке протікає у часі з метою спілку-
вання, передачі інформації, обміну висловлюваннями. Мовлен-
ня суб'єктивне, воно породжується та здійснюється конкрет-
ною людиною та відображає всі індивідуальні особливості його 
думок та почуттів. Мова - явище соціальне, народжене суспіль-
ством, вона завжди об'єктивна та обов'язкова. Мовлення може 
бути ситуативним та невпорядкованим, мова ж - регулярна си-
стема, яка складається з фонологічного, морфологічного, лек-
семного та синтаксичного рівнів. 

Оволодіння мовленням створює необхідні передумови для 
вивчення елементарного курсу рідної мови. Привертання ува-
ги учнів до особливостей мовних одиниць, способів їх зміни, 
узгодження в процесі оволодіння мовленням створює більш 
свідоме та швидке засвоєння мовленнєвих умінь і навичок, а 
також компенсує недостатність мовленнєвої практики. 
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В останні десятиліття у зв'язку із активним розвитком пе-
дагогічної психології протиставлення мови і мовлення все часті-
ше замінюється протиставленням мовленнєвої компетенції, 
тобто уміння точно та доступно передавати інформацію, ясно 
висловлювати свої думки, та мовного виконання, тобто вико-
ристання для цього граматичних норм, правил словотворення 
та словозміни тощо. Такий підхід дозволяє вчителю зрозуміти 
функціональне призначення вивчення рідної мови як навчаль-
ного предмета: дитина вивчає рідну мову як засіб, здатний удос-
коналювати його мовлення. 

Формування повноцінного мовлення, йосо удосконалення -
є основною метою протягом всього курсу навчання в спеціальній 
школі, а система спеціального навчання в цьому типі шкіл пе-
редбачає подолання мовленнєвого дефекту і разом з цим за-
безпечує засвоєння загальноосвітніх знань у межах програми 
9-ти річної масової школи. 

3. Не менш важливим положенням, яке лежить в основі 
побудови системи роботи з розвитку мовлення та опанування 
мовою як предметом є урахування тісних взаємозв'язків між 
мовою, мовленням, мисленням та іншими психічними функ-
ціями. Усному висловлюванню передує його внутрішня підго-
товка, планування, тобто породження (для людини, яка гово-
рить або пише), а сприймання та усвідомлення сприйнятого 
співбесідником тексту потребує внутрішньої переробки, усві-
домлення (для того, хто слухає або читає). 

Внутрішнє мовлення пов'язане з процесами мислення, яке 
може мати різні форми, спираючись на наочно-дійові, прак-
тичні та абстрактні узагальнення, які виражені мовними засо-
бами. Зовнішнє та внутрішнє мовлення, наочно-образне та аб-
страктне мислення формуються під час різноманітної діяльності 
дитини, яка тісно поєднана з мовленнєвою практикою, у взає-
модії з іншими психічними функціями та процесами. Врахову-
ючи це, під час побудови системи роботи по формуванню цих 
важливих психічних функцій необхідно забезпечити різносто-
ронню активність учнів, залучати їх до різних видів діяльності 
(предметно-практичної, навчально-пізнавальної, трудової, ігро-
вої). Це положення повинно знайти своє відображення у спеці-
альній організації та методах навчання, продиктувати відповідні 
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дидактичні правила проведення занять, вплинути на принци-
пи відбору мовного матеріалу. 

4. Разом із тим, що мовлення відіграє важливу роль у фор-
муванні інших психічних процесів, воно само являє собою 
складне структурне утворення: окремі компоненти та сторони 
мовленнєвої діяльності взаємопов'язані, знаходяться у склад-
них системних відносинах. У методиці важливо враховувати 
зв'язки, які існують між усним та писемним мовленням. 

Усне і писемне мовлення являють собою єдине та нерозривне 
явище, однак в їх основі лежать різні психологічні механізми. 

Усне мовлення ларактеризується непідготовленістю, воно 
виникає, як правило, в процесі особистісного спілкування. Пи-
семне мовлення формується на базі усного мовлення і являє со-
бою більш високий етап мовленнєвого розвитку. Писемне мов-
лення - це зорова форма існування усного мовлення. У писемно-
му мовленні моделюється - позначається певними графічними 
символами - звукова структура слів усного мовлення, часова по-
слідовність звуків переводиться в послідовність графічних зоб-
ражень, тобто букв. Писемне мовлення пов'язане з усвідомлен-
ням граматики та лексики рідної мови, потребує більшої точності 
у виборі слів та їх поєднань, усвідомленої та цілеспрямованої по-
будови речень. « У писемному мовленні ми частіше зустрічаємось 
з логічно розгорнутою мотивованою відповіддю на запитання; 
асоціація в писемному мовленні в основному орієнтована на 
внутрішній зміст слова-подразника та стимулює головним чи-
ном процеси внутрішньої уваги, в той час як усне мовлення в 
цілому ряді випадків ускладнене ситуаційними моментами, які 
воно не в змозі подолати. Усе це достатньо переконливо свідчить 
про те, що мислення більш тісно пов'язане з писемним мовлен-
ням, ніж із усним» (Д.Б.Ельконін). Писемне мовлення «тісніше, 
ніж усне, пов'язане з логічною думкою і в своєму розвитку не може 
не спиратися на мислення та внутрішнє мовлення. А ця опора рухає 
розвиток цих психічних процесів» (Там же). Оволодіння писем-
ною формою мовлення допомагає учням краще познайомитися з 
правилами побудови зв'язного висловлювання та здійснює спри-
ятливий вплив на їхню мовленнєву компетентність. 

5. Мовлення виконує дві найважливіші, фундаментальні 
функції: забезпечує міжособистісну та соціальну взаємодію 
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людей - комунікативна функція - та слугує засобом мислення 
та пізнання оточуючого світу - логічна функція. 

На сьогодні у розробці курсів навчання школярів українсь-
кої мови все активніше стає присутньою комунікативна спря-
мованість, націленість на розвиток та удосконалення уміння 
користуватися мовленням у міжособистісному спілкуванні, 
послідовно, повно, граматично правильно передавати інформа-
цію та адекватно сприймати її. 

Враховуючи те, що розвиток мовленнєвої комунікації є од-
нією з провідних цілей уроків рідної мови, вчитель має весь ма-
теріал умістити в рамки уроків української мови, на яких, крім 
того, необхідно вирішувати освітні завдання та завдання по ово-
лодінню граматикою та правописом. Враховуючи вікові особли-
вості мислення молодших школярів, розширення освітньо-ви-
ховних функцій уроків мови для дітей із ТПМ є небажаним. 
Тому усну мовленнєву комунікацію краще цілеспрямовано роз-
вивати на уроках розвитку мовлення, риторики. 

На інших предметних уроках спілкування учнів між собою 
та з учителем, безумовно, також є комунікацією, але тут акцен-
ти спрямовані головним чином на пізнання оточуючого світу та 
себе у цьому світі, що потребує орієнтації на другу фундамен-
тальну функцію - логічну. Саме завдяки мовленню саме у мов-
леннєвій діяльності діти пізнають та усвідомлюють оточуючий 
світ та себе в ньому. При цьому опосередковано розвиваються і 
комунікативні уміння. За словами Л.С.Виготського, «різні 
шкільні предмети взаємодіють у процесі розвитку дитини... і 
розвиток його зовсім не розпадається на окремі русла відповід-
но всім предметам, на яке розпадається шкільне навчання». 

Разом із тим кожний окремий навчальний предмет сприяє 
розвитку часткових мовленнєвих умінь. Так, наприклад, на уро-
ках читання, аналізуючи художній текст, діти вчаться вислов-
лювати своїми словами естетичні та етичні почуття, характери-
зувати та описувати предмети, явища, вчинки людей та багато 
іншого, використовуючи при цьому художню лексику. Уроки 
історії та природознавства стають базою для розвитку мовлення, 
яке наближається до наукового стилю. На уроках математики та 
української мови учні використовують мовлення для плануван-
ня та здійснення навчальних дій, усвідомлення математичних 
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та мовних понять. На уроках мови у дітей формуються механіз-
ми писемного мовлення, вивчається, власне система мови, яка 
включає в себе фонетику, морфологію, словотворення, синтак-
сис, орфографію та пунктуацію. При цьому вивчення українсь-
кої мови ґрунтується на логічній функції мовлення. 

6. Під час розробки системи навчання мови в спеціальній 
школі для дітей із ТПМ слід здійснювати диференційований 
підхід до різних аспектів мови шляхом правильного підбору 
організаційних форм (уроків вимови, лексики, практичної гра-
матики, розвитку мовлення). Разом із цим необхідно вчити дітей 
використовувати певний мовний матеріал у мовленні. Такий 
підхід дозволить поруч зі здійсненням єдиної лінії - формуван-
ня мовлення в цілому - звертатися до окремих компонентів, сто-
рін, підсистем мови, демонструючи особливості виділених із мов-
лення мовних одиниць, відношення між ними та їх елементами, 
сприяючи цим самим поступовому розвитку мовлення. 

Складності організаційного характеру поки ще не дозволя-
ють забезпечити повну однорідність контингенту учнів. Тому 
необхідність здійснення диференційованого та індивідуаль-
ного підходу забов'язує вчителя у доповнення до загальних про-
грамових вимог, єдиних для певного класу, спиратися на відомі 
мовні закономірності, враховувати особливості їх проявів у 
мовленнєвих аномаліях різної етнології та самостійно розроб-
ляти додатковий мовний матеріал та способи введення його в 
мовлення. 

Висновок 
Урахування розглянутих нами педагогічних, психологіч-

них та лінгвістичних вихідних положень, необхідних для побу-
дови методичної системи навчання мовлення та вивчення мови 
як предмета в школі для дітей із ТПМ, дозволять ясніше уявити 
та охарактеризувати як особливості учнів цієї школи, так і про-
блему їхнього навчання та виховання в цілому. 
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Лекція 3. 
Тема: Мета та завдання роботи по формуванню мовлення 
та вивчення мови як предмета в спеціальній школі (2 год.) 

План 
1. Мета та завдання по формуванню мовлення як засобу 

спілкування та знаряддя мислення. 
2. Завдання по вивченню мови як шкільного предмета. 

Робота педагога лише тоді стане ефективною та матиме ко-
рекційно-розвиваючий характер, який попереджує або сприяє 
подоланню шкільних неблагополучь, коли він зуміє постійно 
та цілеспрямовано ставити перед собою та дітьми конкретні зав-
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дання. З уміння поставити стратегічні, тактичні та част-
кові завдання власно і починається професіоналізм учителя. 
Лише повсякденно усвідомлюючи та обдумуючи питання: «На-
віщо я це роблю?» - вчитель зможе досягти того, щоб кожне 
навчальне завдання або вправа стало інструментом впливу на 
дефіцітні функції або операції. І не просто інструментом, а 
інструментом, підібраним правильно. 

Мета та завдання бувають різних рівнів. Перед учитетем та 
учнями стоять неоднакові завдання. Вчитель націлений на роз-
виток та виховання дітей у процесі передачі їм певного обсягу 
знань про рідну мову та на формування умінь користуватися 
цими знаннями в житті. Мета учня - усвідомити багацтво 
та граматичний лад рідної мови та навчитися використовува-
ти мову та мовлення в процесі своєї життєдіяльності. 

Усвідомлення та постановка педагогом мети дозволяє відпо-
вісти на питання: навіщо я це роблю? Ці цілі слугують основою 
для виділення та визначення задач, які показують, що треба 
робити для досягнення успіхів у навчанні. 

Метою спеціальної організації процесу навчання мови у 
дітей з ТПМ є формування у них мовлення як повноцінного 
засобу спілкування і знаряддя мислення, а також створення 
передумов для вивчення української мови як предмета та інших 
основ наук навчального плану в обсязі програми неповної се-
редньої загальноосвітньої школи. 

У процесі спеціального навчання мови відбувається розви-
ток пізнавальної діяльності (сенсорики, предметно-практично-
го, наочно-образного та абстрактного словесного мислення) у 
тісному зв 'язку з корекцією та формуванням мовлення, вихо-
ванням наукового світогляду учнів. 

Навчання української мови в спеціальній школі має чітко ви-
ражену практичну спрямованість. Починаючи з 2-го класу і ово-
лодіння мовою, і його вивчення об'єднуються в єдиний процес, 
який створює міцну базу для всебічного розвитку учнів, підготов-
ки їх до життя та праці, подальшого підвищення їхнього освітньо-
го та культурного рівня, до опанування певною професією. 

Така постановка мети спеціального навчання мови перед-
бачає її реалізацію не тільки на спеціально організованих за-
няттях та у зв 'язку із проходженням програми з української 
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мови, але й у процесі всієї навчально-виховної роботи у школі 
(на предметних уроках навчального плану, в позаурочний час). 

Досягнення основної мети стає можливим лише за умов ви-
рішення конкретних завдань, таких як: 

1. Розвиток розуміння зверненого до дітей усного мовлення. 
Починається така робота з навчання розумінню звертань 

учителя до класу та окремих учнів, поданих у вигляді прохань, 
наказів, завдань та доручень. На початкових етапах від дітей не 
вимагають відповідних мовленнєвих реакцій. Розуміння сприй-
нятого контролюється правильністю їх виконання. Мовленнє-
вий матеріал інструкцій, прохань та доручень поступово уск-
ладнюється (від одноступеневої до двох-, трьохступеневої 
інструкції). Таким чином в учнів накопичується певний слов-
никовий запас. 

2. Формування активного усного мовлення відбувається 
паралельно з розвитком його розуміння. Ступінь самостійності 
мовленнєвого висловлювання може бути різним (відображені 
повтори; відповіді на запитання з додаванням одного слова; скла-
дання речень за опорними словами). На початковому етапі ро-
бота спирається на унаочнену ситуацію (ситуаційне мовлення), 
поступово переходячи до спілкування з опорою на попередній 
мовленнєвий досвід дитини, на контекст (контекстне мовлен-
ня). Послідовно переходять до розгорнутих висловлювань. Слід 
враховувати ступінь складності певного типу та форми мовлен-
ня для дітей. Спочатку переважно розвивають розмовне (діало-
гічне мовлення), поступово переходячи до формування усного 
та писемного описово-розповідного (монологічного) мовлення. 

Основою всієї цієї роботи є навчання розумінню та побудові 
речень, спочатку наказових, потім розповідних та питальних. 

3. Навчання вимови є спеціальним завданням, а також важ-
ливою методичною умовою для досягнення кінцевої мети - фор-
мування мовлення як засобу спілкування та знаряддя мислення. 

Правильне фонетичне оформлення усного мовлення перед-
бачає не лише вимову, а й правильне його сприймання на слух. 
Вимова, яка відповідає нормі, дозволяє точно розуміти та про-
дукувати мовлення, а також диференціювати звуки (фонеми) і 
на цій основі оволодівати звуко-складовою та морфологічною 
будовою слів. Робота над вимовою відбувається на спеціальних 
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заняттях; передбачає як формування правильної артикуляції 
звуків, складів, слів, так і оволодіння просодичною стороною 
мовлення (мовленнєвим диханням, інтонацією, наголосом, нор-
мами орфоепії). Разом із цим удосконалення вимовних нави-
чок відбувається в процесі вимовної практики. 

Формування навичок правильної вимови є необхідною пе-
редумовою оволодіння писемним мовленням (грамотою). 

4. Навчання писемного мовлення є важливим завданням 
початкового курсу рідної мови, оскільки завдяки йому збага-
чується усне мовлення і розвивається пізнавальна діяльність 
Д І Т Є І І . 

У спеціальних школах для дітей із ТПМ об'єктивно існу-
ють специфічні утруднення у навчанні учнів, особливо почат-
кової ланки, грамотного письма. Вони обумовленні, передусім, 
наявністю у школярів системних мовленнєвих порушень, об-
меженістю мовленнєвого досвіду, особливостями психофізич-
ного розвитку. Ці факти широко висвітлені в низці досліджень 
(О.Л.Жильцова, Г.А.Каше, Р.І.Лалаєва, Р.Є.Левіна, О.М.Мас-
тюкова, І .В.Прищепова, І .М.Садовнікова, Є.Ф.Соботович, 
Л.Ф.Спірова, В.В.Тарасун та ін.). Виражені порушення писем-
ного мовлення негативно впливають на формування особистості 
дитини, затримують опанування навчальної програми, викли-
кають у них негативне ставлення до навчання в цілому, особли-
во до уроків рідної мови, а також позначаються на процесі соці-
альної адаптації. Успішне ж оволодіння письмом і читанням -
одна з важливіших умов функціональної грамотності людини. 
Ось чому повноцінне оволодіння писемним мовленням є важ-
ливою передумовою успішного навчання не лише з предметів 
мовного циклу, але й з інших галузей знань. Рівень грамотності 
учня визначає рівень його загальної освіченості та культури. 

Становлення функціональних механізмів письма та читан-
ня відбувається на уроках грамоти і продовжується на уроках 
читання, граматики, правопису. Саме тому досить важливим 
завданням у цей період є попередження виникнення дисграфії 
та дислексії. Одним із основних завдань педагогічної роботи з 
дітьми, які мають труднощі у засвоєнні грамоти або схильність 
до порушень читання та письма, є формування у них психоло-
гічної готовності, достатнього рівня загального розвитку та ро-
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зумових здібностей. Досягнення ефективності у корекційно-
розвивальній роботі можливе за умов взаємодії всіх учасників 
педагогічного процесу і, зокрема, вчителя, логопеда, психоло-
га, шкільного лікаря. Діяльність вчителя, логопеда та психоло-
га має багато спільного і спрямована на вирішення навчальних, 
виховних та корекційних завдань. 

Розвиток писемного мовлення передбачає використання 
великої кількості тренувальних вправ різного характеру (реп-
родуктивного, творчого), які сприяють розвитку мовлення та 
мислення дітей. Особлива роль належить самостійним письмо-
вим роботам. їх виконання максимально активізує мовленнєві 
та пізнавальні здібності дітей, формує самостійність мовлення. 

5. Формування словникового запасу учнів. 
Словник є одним із компонентів мови. За своєю змістовною 

стороною слова виступають як сукупність лексичних значень, 
в яких узагальнено відображені уявлення та поняття про яви-
ща, предмети, їх дії, стани, ознаки тощо (лексична семанти-
ка). Отже, кожне слово містить у собі узагальнення. Завдання 
оволодіння лексичною семантикою слова полягає у послідовно-
му засвоєнні сукупності понять та відношень між ними, пред-
ставлених у мовній формі. 

Окрім лексичного значення слово має граматичне значен-
ня, яке засвоюється учнем у процесі оволодіння лексичною се-
мантикою слова (граматична семантика). 

Збагачуючи словник дитини новою лексикою, вчитель має 
звертати увагу на вимовну сторону слова, його морфологічний 
склад та особливості написання (за законами графіки та орфо-
графії). 

Корекційна робота по формуванню стійких, правильних 
звукових образів слів, їх лексичної та граматичної семантики, 
проводиться паралельно, зважаючи на єдність цих сторін сло-
ва. Отже, формування словникового запасу слід розглядати як 
складову частину роботи з розвитку мовлення. Основним же 
критерієм оцінки в оволодінні певною лексичною одиницею 
виступає правильність її вживання у самостійному мовленні. 

Таким чином, завдання формування лексичного складу ви-
ступає не ізольовано, а у зв 'язку з вирішенням інших завдань. 
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6. Формування у дітей граматичної будови мовлення. 
Граматична система мови - це сукупність взаємопов'яза-

них морфологічних та синтаксичних категорій, понять, відно-
шень, які вираясаються в різних формальних мовних засобах 
(закінченнях, суфіксах тощо). Граматика виконує організуючі 
функції по відношенню до лексики. Слова в мовленні зміню-
ються та поєднуються у словосполучення, речення, тексти. Саме 
ці граматичні значення , категорі ї , в ідношення, законо-
мірності, а також мовні засоби і способи їх вираження є предме-
том засвоєння в період практичного оволодіння мовою. 

Кожний граматичний закон відображає загальне, прита-
манне певному класу, типу мовних явищ. Наприклад, такі сло-
ва, як стіл, віз, телевізор, комп'ютер належать до класу імен-
ників, неістот, чоловічого роду, 2 відміни, однини, називного 
відмінку. 

Оволодіння граматичними поняттями (рід, число, відміна, 
відмінок, час тощо), відношеннями, закономірностями потре-
бують від учнів здатності до мисленнєвої діяльності високого 
рівня у формі абстрактних понятійних узагальнень. Зважаючи 
на вторинні порушення вербального інтелекту, зокрема таких 
мисленнєвих операцій, як аналіз, синтез, узагальнення, абст-
рагування, дія за аналогією у дітей із системними мовленнєви-
ми вадами, необхідно правильно підібрати граматичний матері-
ал, здійснити його відбір у відповідності до завдань практично-
го оволодіння граматичними поняттями, відношеннями та спо-
собами їх вираження. Функціональний (смисловий) принцип 
організацї матеріала поєднується з використанням спеці-аль-
них прийомів його семантизації, введення в мовлення та закрі-
плення з поступовим переходом від вправ, які виконуються на 
наочній основі, до мовленнєвої практики на словесно-кон-
текстній основі. 

Робота над засвоєнням граматичної будови мови розгля-
дається, як засіб розвитку мовлення дітей. Так, вправи у мор-
фологічному та синтаксичному аналізі та синтезі, порівнянні 
проводяться на певному словниковому матеріалі, що, в свою чер-
гу, сприяє розвитку лексичних узагальнень, свідомому оволо-
дінню звукоскладовою структурою слова, звуковим аналізом та 
синтезом, закріпленню та диференціації звукових узагальнень 
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(фонем). Граматичні вправи, з одного боку, виступають як один 
із видів мовленнєвої практики, засобом її збагачення; з другого 
ж боку, вони, удосконалюють самостійне мовлення дитини. 

Крім того, практичні заняття по формуванню граматичних 
понять, умінь та навичок позитивно впливають на розвиток 
пізнавальної діяльності учнів. Вона удосконалюється в процесі 
спостережень, аналізу, порівняння, синтезу мовного матеріа-
лу, його співставлення з реальними явищами та ситуаціями. 
Внаслідок цієї діяльності у дітей утворюються мовні узагаль-
нення, що сприяє розвитку понятійних форм мислення. Удос-
коналення мисленнєвих операцій позитивно впливає на мов-
лення в цілому, прискорює його розвиток, підвищує ефек-
тивність занять. 

Розглянуті вище завдання сприяють реалізації мети фор-
мування мовлення як засобу спілкування та знаряддя мис-
лення. Послідовне їх вирішення створить можливості для вив-
чення української мови як шкільного предмета. 

Розглянемо завдання, що стосуються вивчення мови як 
шкільного предмета. 

Курс української мови для початкових класів слід розгля-
дати як пропедевтичний, елементарний по відношенню до кур-
су української мови в середній та старшій школі, що має систе-
матичний характер. У програмі підкреслюється його практич-
на спрямованість. 

Початковий курс української мови в спеціальній школі має 
на меті усунути прогалини в мовленнєвому розвитку дітей; за-
безпечити їх практичну мовленнєву підготовку; навчити усві-
домлено та правильно читати, грамотно писати, зв'язно викла-
дати думки в усній та писемній формі; надати відомостей з гра-
матики та правопису; розвивати у дітей увагу та інтерес до мови 
та читання; збагатити їх уявлення про навколишній світ, підви-
щити рівень їх загального розвитку. 

Під вивченням основ наук про мову в початкових класах 
розуміють набуття теоретичних відомостей із граматики та пра-
вопису (матеріал з фонетики, словотворення та лексики при-
єднується до граматичних розділів) та формування на цій ос-
нові навичок усного та писемного мовлення. 
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В процесі вивчення мови вчитель вирішує такі завдання: 
1) закріплення практично засвоєних учнями граматичних 

закономірностей на уроках-розвитку мовлення; 
2) оволодіння базовими поняттями та операціями мови. 
Початковий період навчання мови у спеціальній школі є 

особливо значущим. Саме тут закладається фундамент усього 
подальшого навчання, формується Його успішність або небла 
гополуччя, які напряму залежать від двох факторів: від того, 
як учні зрозуміють та засвоять базові поняття предмета (в 
українській мові це «слово», «реченя», комплекси понять «ча-
стини мови», «склад слова» та ін.), а також від того, як вони ово-
лодіють основними операціями з одиницями навчального мате-
ріалу, зокрема умінням ставити запитання до слів, змінювати 
форму слів, розрізняти частини мови, підбирати споріднені сло-
ва, утворювати слова за допомогою афіксів, знаходити та впізна-
вати орфограми. 

Далі, в середній ланці навчання розширюються та поглиб-
люються знання про основні одиниці мови, які отримані на по-
чатковому етапі, а також удосконалюються мовні вміння. 

3) ознайомлення дітей з будовою та складом української 
мови; засвоєння елементарних теоретичних відомостей з фоне-
тики, морфології, синтаксису, орфографії, графіки та пункту-
ації, що готує учнів до вивчення систематичного курсу україн-
ської мови в середній школі; 

4) удосконалення мовлення на базі вивчення мови як пред-
мета, а також збагачення мовної практики дітей, розвиток умінь 
свідомо використовувати знання з фонетики, граматики, пра-
вопису. 

Для оволодіння теоретичним мовним матеріалом створю-
ються практичні передумови у вигляді занять по подоланню 
прогалин у фонетичній, лексичній та граматичній сторін мов-
лення. Лише після того, як учні практично засвоять ту чи іншу 
мовленнєву форму і ті відношення, які виражаються завдяки 
ній, можливо перейти до відповідних висновків та узагальнень». 

Під час вивчення елементарного курсу граматики у дітей 
виробляється свідоме ставлення до мовних фактів та явищ. У 
процесі виконання вправ з граматики і правопису діти вчаться 
спостерігати та аналізувати звуки, слова, речення, тексти, по-
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рівнювати форми мови, що сприяє розвитку їхніх інтелекту-
альних здібностей. 

Набуті знання з граматики позитивно впливають на лек-
сичний склад мовлення учнів, сприяють уточненню та розши-
ренню значень вже знайомих слів. Свідоме оволодіння морфем-
ним та словотворчим аналізом та синтезом веде до розширення 
словника дитини, сприяє формуванню точності мовлення. 

Різний підхід до аналізу слів (звуковий, складовий, морфо-
логічний, лексико-граматичний) вчить дітей звертати увагу на 
різні сторони (аспекти) мовлення (фонетичний, лексичний, 
граматичний), що є важливим для розвитку мовлення учнів. 

Особливого значення для практичного оволодіння мовою 
набуває робота над словосполученням та реченням. Граматич-
ний розбір, вивчення будови речення, зв'язків між словами в 
реченні спрямовані на удосконалення синтаксичної сторони 
мовлення дітей. Аналіз граматичних форм розвиває чуття мови, 
створює передумови до оволодіння різними типами висловлю-
вань, робить мовлення більш виразним, точним. 

Великого значення набуває вивчення фонетики та грама-
тики для оволодінні нормами писемного мовлення, яке базуєть-
ся на фонетичному та морфологічному принципах. 

Якісне удосконалення мовленнєвого досвіду дітей у про-
цесі вивчення мови як предмета є провідним напрямком у цій 
роботі. 

На уроках граматики важливо навчити дітей способам ви-
конання різних видів вправ. Завдяки виконанню різних вправ у 
дітей виробляється послідовність дій та операцій у мовленнєво-
му аналізі та синтезі, формуються певні навички, тобто посту-
пово здійснюється розвиваюча роль вивчення мови. 

Виховання уміння працювати з підручником, таблицями, 
довідниковим матеріалом з української мови - досить важли-
вий напрямок роботи на уроках рідної мови. Такі уміння та на-
вички набуваються дітьми під час роботи з підручником на 
уроці, під час виконання домашніх завдань. їх значення поля-
гає в тому, що вони підвищують рівень свідомості, активності 
та самостійності учнів в оволодінні матеріалом. Засвоєння цих 
видів діяльності привчає дітей до самоконтролю, сприяє оволо-
дінню його способами, що, в свою чергу, є одним із показників 
рівня оволодіння мовними знаннями, уміннями та навичками. 
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Розвиток пізнавальних процесів, психічних функцій та 
формування інтелектуальних умінь є важливою умовою досяг-
нення мети навчання рідної мови, а також провідним напрям-
ком навчального процесу в спеціальній школі . За словами 
Л.С.Виготського, «...до початку навчання писемного мовлення 
всі основні психічні функції , які лежать в її основі, не закінчи-
ли і навіть іце не почали справжнього процесу свого розвитку; 
навчання спирається на незрілі психічні процеси, які тільки 
що починають перший та основний цикли свого розвитку» 
(Л.С.Виготський. Психологія. - С. 425). До того ж слід додати і 
відсутність у дітей цього віку усвідомлених довільних інтелек-
туальних умінь. Комплекс названих проблем і є основною труд-
ністю вчителя початкових класів, його основною турботою. 

Вікова незрілість психічних функцій та інтелектуальних 
умінь особливо відчутна під час вивчення рідної мови, оскільки 
вона, як ніякий інший навчальний предмет потребує чіткої взає-
модії зорового, слухового та рухового аналізаторів, абстрагуван-
ня від знайомого та зрозумілого змісту слова, висловлювання та 
розглядання їх у незвичайному граматичному ракурсі, спи-
рається на аналіз та синтез, класифікацію та узагальнення. 
Правильно організоване вивчення мовного матеріалу «викли-
кає до життя розвиток усіх тих функцій, які у дитини ще не 
дозріли», та здатне ефективно відновлювати дефіцит психіч-
них функцій та інтелектуальних операцій, відповідаючи тим 
самим корекційно-розвиваючим потребам дітей із ТПМ. 

Визначені завдання роботи з навчання мови як предмета не 
лише тісно пов'язані із завданнями формування мовлення як 
засобу спілкування та знаряддя мислення, а й виступають їх 
продовженням. Обидві групи завдань являють собою єдність. 
Якщо на ранніх етапах спеціального навчання пріоритет нале-
жить завданням першої групи, то в подальшому всі завдання 
вирішуються у взаємозв'язку, в єдиному руслі роботи з розвит-
ку мовлення. 

Висновки 
Перед вивченням рідної мови в системі корекційно-роз-

виваючого навчання стоять такі цілі: 
1) розвиток мовленнєво-мисленнєвої діяльності учнів у про-

цесі оволодіння способами та прийомами роботи з мовним мате-
ріалом; 
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2) формування основ мовленнєвих умінь та системних знань, 
які забезпечують опанування писемного мовлення як однієї з 
форм мовленнєвої комунікації. 

Досягнення названих цілей можливо лише за таких умов: 
1) вивчення особливості індивідуального засвоєння учнями 

мовного матеріалу та внесення відповідних коректив у процес 
навчання; 

2) розвитку та корекції пізнавальних процесів (сприйман-
ня, пам'яті, уваги, мовлення, мислення) у ході вивчення мов-
ного матеріалу; 

3) навчання дітей способам та прийомам подолання труд-
нощів навчального, особистісного та комунікативного характе-
ру, які виникають у процесі діяльності; 

4) закладання основ писемного мовлення шляхом ознайом-
лення учнів із основними правилами створення зв'язних вис-
ловлювань (речень, текстів) та способами їх застосування в мов-
леннєвій практиці; 

5) забезпечення свідомого та міцного засвоєння базових тер-
мінів мови, які складають обов'язковий мінімум змісту освіти; 

6) створення можливості для оволодіння програмами дій по 
здійсненню морфологічного, морфемного, орфографічного та 
синтаксичного аналізу на рівні обов'язкового мінімума змісту 
освіти. 

Усі завдання початкового курсу української мови можна 
поділити на навчальні та корекційно-розвивальні. 

До навчальних завдань належать такі: 
- формування в учнів зв'язного, розгорнутого усного мов-

лення, що відповідає нормам сучасної української літератур-
ної мови; 

- опанування учнями знань про мову як найважливіший 
засіб комунікації та пізнання; 

- оволодіння учнями правильного, виразного, усвідомлено-
го читання та письма за фонетичним та частково за морфологіч-
ним, традиційним та іншими принципами орфографії; 

- залучення учнів до скарбниць духовності і культури, літе-
ратурних надбань українського народу та народів світу; 

- виховання громадянськості, патріотизму, національної 
самосвідомості. 
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Корекційно-розвивальними завданнями предмета «Ук-
раїнська мова» є: 

- корекція слухового сприймання та формування на цій ос-
нові адекватного розрізнення та розпізнавання звуків українсь-
кої мови; 

- корекція фонематичних уявлень та звуковимови як пере-
думов оволодіння орфоепічними нормами української мови; 

- корекція темпо-ритмічної та ритміко-інтонаційної сторін 
мовлення; 

- корекція лексичної сторони мовлення на основі розши-
рення словникового запасу, уточнення та диференціації лек-
сичних значень, формування різних рівнів лексичних узагаль-
нень, що виражає слово, та лексичної системності; 

- корекція граматичної будови мовлення на основі форму-
вання та уточнення синтаксичних значень слів та значень гра-
матичних категорій, поступового розширення та ускладнення 
синтаксичної структури речень, що сприймаються та викорис-
товуються дітьми, розвиток навичок морфологічного словотво-
рення та словозміни, формування операцій синтаксичної транс-
формації; 

- корекція зв'язного (діалогічного, монологічного) мовлен-
ня на основі формування умінь структурувати смислову ситуа-
цію, виділяти в ній основні компоненти і виражати їх у мовній 
формі, уміння планувати зв'язну розповідь, переказувати по-
чутий та прочитаний текст, складати розповіді за опорою на 
унаочнення, за уявленнями та уявою; 

- формування навичок усвідомленого мовного аналізу як 
основи для оволодіння і розвитку навичок читанням та письма; 

- упередження та корекція дислексій і дисграфій. 
Зазначена мета та завдання предмета «Українська мова» 

реалізуються у п 'ятьох змістовних лініях: комунікативній, 
лінгвістичній, лінгвоукраїнознавчій, діяльнісній і корекцій-
но-розвивальній. Провідною серед них є комунікативна, яка 
передбачає формування комунікативних умінь та навичок у всіх 
видах мовленнєвої діяльності (слухання, читання, говоріння, 
письмо). Лінгвістична та лінгвоукраїнознавча забезпечують 
формування мовної компетенції школярів як одного із засобів 
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формування їхнього мовленнєвого розвитку та ціннісних орієн-
тацій. Зазначені лінії пронизуються діяльністю, що передба-
чає формування узагальнених умінь і навичок учнів, вироблен-
ня яких неможливе без оволодіння мовним матеріалом (фоне-
тичним, лексичним, граматичним). Корекційно-розвивальна 
лінія забезпечує виправлення та формування в учнів із ТПМ 
порушених чи недорозвинених складових мовленнєвої діяль-
ності, які зумовлюють як засвоєння мовних знань, так і вико-
ристання їх в актах комунікації, а також упередження можли-
вих труднощів у навчанні, пов'язаних із проявами чи впливами 
вад мовлення. 
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Лекція 4. 
Тема: Сучасне розуміння сутності аномального розвитку 

дітей, які мають ТПМ (2 год.) 
План 

І. Діти із тяжкими порушеннями мовлення: їх психолого-
педагогічна характеристика. 

1) особливості мовленнєвого розвитку дітей з ТПМ; 
2) особливості психофізичного розвитку дітей з ТПМ. 

1. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з ТПМ. 
Аналіз критеріїв готовності дитини до шкільного навчання 

свідчить, що одним із найважливіших є володіння фонетично 
та граматично правильним зв'язним мовленням. За умов непов-
ноцінного функціонування мовленнєвого механізму та лекси-
ко-граматичного недорозвинення мовлення, а також психофун-
кціональних нашарувань більшість дітей не готові до оволодін-
ня програмовим матеріалом загальноосвітньої школи. 

Зважаючи на те, що переважна більшість учнів спеціальної 
школи для дітей із ТПМ має ЗНМ, розглянемо більш детально 
особливості сформованості у них лексичної та граматичної се-
мантики. 

Як відомо, діти з ЗНМ мають не лише дефекти фонетико-
фонематичного боку мовлення. Вони важко оволодівають і більш 
складними мовними закономірностями. У них спостерігається 
недорозвиток лексичної та граматичної будови мовлення (Г.А. Ка-
їне, І.К.Колповська, Л.Ф.Спірова та ін.). 

Незрілість лексики і граматики є основним ядром ЗНМ. 
Порушення формування лексики у дітей проявляється в: 
- обмеженості словникового запасу; 
- різкій невідповідності активного і пасивного словника; 
- неточному вживанні слів; 
- численних вербальних парафазіях; 
- несформованості семантичних полів; 
- труднощах актуалізації словника. 
У наукових працях багатьох авторів (В.К.Воробйова, 

М.М.Гріншпун, Н.С.Жукова, В.О.Ковшиков, Р . І .Лалаєва , 
Л.Ф.Спірова, О.М.Мастюкова, Є.Ф.Соботович, Т.Б.Філічевата 
ін.) вказується, що характерною ознакою цієї групи дітей є 
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значні індивідуальні відмінності, які багато в чому обумовлені 
різним патогенезом. 

Бідність словника проявляється в тому, що діти не знають 
значень більшості слів. Серед чисельних парафазій найбільш 
поширеними є заміни слів, що належать до одного семантично-
го поля. Серед замін іменників переважають заміни слів, що 
входять в одне родове поняття: грак - сорока - ворона; сковоро-
да - каструля; весна - осінь; лимон - апельсин. 

Заміни прикметників свідчать про те, що діти не виділя-
ють суттєвих ознак, не диференціюють якостей предметів. 
Найбільш поширененими є такі заміни: товстий - широкий, 
тонкий - худий, високий - великий - довгий, низький - малень-
кий; пухнастий - м'який. 

У замінах дієслів прослідковується невміння дітей дифе-
ренціювати деякі дії, що призводить до використання дієслів 
більш загального, недиференційованого значення: повзе - іде, 
цвірінькає - співає. 

Поруч зі змішуванням за родовими відношеннями спосте-
рігаються заміни слів на основі інших семантичних ознак: 

- змішування на основі схожості за ознакою функціональ-
ного призначення: миска - тарілка, стакан - чашка, лійка -
чайник, склянка - чашка; 

- заміни слів на основі зовнішньої схожості предметів: майка 
- сорочка, светр - кофта, водограй - душ, підвіконня - полиця; 

- заміни слів за ситуативною схожістю: ковзанка - лід, са-
мовар - чай, термометр - ліки; 

- заміни частин цілим і навпаки: лікоть -рука, лоб - голо-
ва, підвіконня - вікно; 

- заміни узагальнюючих понять словами конкретного зна-
чення: посуд - тарілки, взуття - черевики, босоніжки - взут-
тя, ромашка - квітка; 

- використання словосполучень у процесі пошуку слова: 
ліжко - щоб спати, клумба - землю копати, дзиґа - іграшка 
крутиться; 

- заміни слів на позначення дій чи предметів словами-імен-
и її ками: відкривати- двері, літак — літати, гра- лялька, пра-
сує веде праскою. 

Розглянуті заміни слів свідчать про грубе порушення лек-
сичної семантики, що проявляється у незасвоєнні узагальнюю-
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чого та переносного значення слів, багатозначності слів, трудно-
щах підбору антонімів та синонімів. Багато слів вживаєюься не-
правильно або неточно, тому зв'язні висловлювання маловиразні. 
У них відмічається порушення єдності стилю, відсутність слів з 
образним значенням, емоційно-оціночної лексики. У мовленні 
молодших школярів велика кількість повторень, аграматизмів, 
лексичних помилок, неточностей та недоліків. 

Формування граматичної системи мовлення відбувається 
ще з більшими труднощами, які обумовлені тим, що граматичні 
значення є більш абстрактними, ніж лексичні; граматична ж 
будова мовлення організована на базі багатьох мовних правил. 

У дітей із ЗНМ формування різних граматичних форм та 
типів речень відбувається у тій самій послідовності, що і у дітей 
з нормальним мовленнєвим розвитком. Однак якість опануван-
ня граматичною системою словозміни, словотворенння та зас-
воєння різних синтаксичних конструкцій суттєво відрізняєть-
ся від норми. 

Основними граматичними помилками, що спостерігають-
ся в учнів початкових класів із ЗНМ, є такі: 

1) незасвоєння на практичному рівні системи відмінкових 
закінчень, що призводить до порушення узгодження іменників, 
прикметників, займенників, дієслів за числами, відмінками, 
родами; часами; 

2) вживання закінчень (родових, числових та відмінкових), 
нетипових для певної граматичної форми. Наприклад, синя 
відро; колюча їжачок; 

3) неправильне вживання відмінкових та родових закінчень 
кількісних числівників: бачив тлі білку; бачив п'ять жачик; 

4) неправильне узгодження дієслів із займенниками та 
іменниками; 

5) неправильне вживання родових та числових закінчень 
дієслів минулого часу; 

6) порушення узгодження слів у реченні, неправильне ви-
користання прийменників. 

Порушення граматичної системи мовлення обумовлені не-
дорозвиненням морфологічних та синтаксичних узагальнень. 

У звуковій стороні мовлення учнів підготовчих та перших 
класів спостерігаються поліморфні порушення звуковимови та 
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складової будови слова, несформованість фонематичного сприй-
мання, фонематичних уявлень, а також навичок звуко-складово-
го аналізу та синтезу. Мовлення дітей нечітке, невиразне, у дея-
ких учнів (ринолаліків, дизартриків, алаліків) малозрозуміле. 

В нормі у дитини приблизно до 3 - 4 років формується так 
зване «чуття мови». У процесі спілкування з дорослими та од-
нолітками вона неусвідомлено оволодіває закономірностями 
об'єднання мовних елементів: звуків у склади, складів у слова, 
слів у речення; тобто оволодіває мовленням на практичному 
рівні. Так, не знаючи, що таке префікс, суфікс, дитина утво-
рює слова, використовуючи ці морфеми, виділяє їх зі слів. Не 
володіючи теоретичними знаннями про відмінки іменників, 
прикметників, про форми та види дієслів, вона правильно будує 
речення з урахуванням цих граматичних категорій. Тому у дітей 
з нормальним мовленнєвим розвитком до 6 - 7 років формується 
готовність до засвоєння знань з основних предметів. 

У дітей з ТПМ грубо порушені всі сторони усного мовлен-
ня: звукова та лексико-граматична, часто мають місце порушен-
ня розуміння зверненого мовлення. У них самостійно не фор-
мується «чуття мови». Паталогічне засвоєння ними мовлення 
призводить до порушення усного спілкування. Розмовне мов-
лення їх бідне, малослівне. Ситуативне монологічне мовлення, 
без якого неможливе засвоєння знань, або повністю відсутнє, 
або розвивається з великою своєрідністю. Отже, в учнів із ТПМ 
порушені всі функції мовлення: комунікативна, функція впли-
ву або регулююча, пізнавальна (за допомогою мовлення, мови 
ми засвоюємо та передаємо суспільний досвід), а також функ-
ція мислення, бо мовлення є не лише засобом вираження дум-
ки, а й знаряддям розумової діяльності. Мислення у людини 
вербальне, словесне. 

Таким чином, можна зробити висновки. 
1. Перед тим, як розпочинати засвоєння шкільних знань, 

вивчати українську мову як шкільний предмет у межах загаль-
ноосвітньої програми, у дітей необхідно сформувати усне мов-
лення на практичному рівні. 

2. У зв'язку з тим, що тяжкі порушення мовлення призво-
дять до вторинних порушень психічного розвитку дітей, корек-
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ційно-розвивальну роботу у спеціальній школі слід спрямову-
вати на попередження та подолання можливих відхилень у всіх 
сферах психофізичного розвитку дитини. 

2. Особливості психофізичного розвитку дітей із ТПМ. 
Тісний взаємозв'язок формування мовленнєвої діяльності 

з функціонуванням всієї психіки дитини, з різними процеса-
ми, які протікають в інтелектуальній, сенсорній та афективно-
вольовій сферах, розкрито у дослідженнях Л.С.Виготського, 
Р.Є.Левіної, Р.І.Лалаєвої, Є.Ф.Соботович та інших дослідників. 

Особливості моторного розвитку. 
Н.М.Трауготт, О.М.Мастюкова, Є.Ф.Соботович, Т.В. Самой-

лова відзначають, що поруч зі збереженими елементарними 
моторними функціями (нормальний тонус м'язів, відсутність 
парезів і паралічів), діти мають своєрідні особливості моторної 
діяльності (праксису). Молодші школярі із ЗНМ, алалією, диз-
артрією, заіканням мають труднощі в оволодінні складними 
руховими навичками. Спостерігається недостатня точність, уз-
годженість, уповільнення темпу рухів. 

Дослідження Р.І.Лалаєвої та А.Гермаковської виявили по-
рушення мануальної функції, що проявляється в синкінезіях, 
несформованості динамічної організації рухів, зорово-просто-
рової організації рухового акту. Майже у всіх учнів спостері-
гається порушення пальцевого гнозису та праксису (за кіне-
тичним або кінестетичним типом). Виявляються труднощі ут-
ворення і закріплення складних рухових стереотипів, що скла-
даються із серії рухів; труднощі переключення з одного руху на 
інший (кулак - ребро - долоня). 

Страждають всі види моторики (загальна; артикуляційна; 
дрібна) поруч із загальною збереженістю елементарних мотор-
них функцій. 

Особливості сенсорного розвитку. 
Первинні сенсорні порушення мають тільки діти з сенсор-

ною алалією чи афазією. Однак майже у всіх дітей з ТПМ відмі-
чається дифузне, нерозчленоване, глобальне сприймання. Особ-
ливо порушеними виявляються найбільш високі рівні зорово-
го, слухового та просторового сприймання. Виявляються труд-
нощі у класифікації за кольором, формою та розміром, спостері-
гаються порушення цифрового та буквеного гнозису. Виявле-
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но, що в процесі зорового сприймання у дітей із ЗНМ відміча-
ються порушення у виділенні основних, найбільш вагомих яко-
стей предметів. Діти виділяють незначні, випадкові якості. 

О.М.Мастюкова та Є.Ф.Соботович відмічають порушення 
просторового гнозису у дітей з моторною алалією, дизартрією. 
Для багатьох учнів початкових класів такі поняття, як уперед, 
назад, вгору, вниз, ліворуч, праворуч; назви основних кольорів, 
форми предметів, розмір та кількість доступні лише при безпо-
середньому співвіднесенні із предметом (під час показу певної 
дії і т.д.). їм притаманні нестійкість, недостатня диференційо-
ваність цих утворень, ситуаційність та легкий розпад при втомі. 
Дітям важко впізнати предмети у просторі. 

Переважна більшість учнів має труднощі відтворення рит-
мічного малюнку, що зумовлено недорозвиненням слухового 
аналізу ритмічних структур, а також порушенням процесу сим-
волізації - переведення акустичних образів у зорово-просторові 
схеми. 

У всіх дітей спеціальної школи виявляються порушеними 
фонематичні процеси: сприймання та уявлення. Учні утруд-
нюються під час диференціації опозиційних звуків, змішують 
їх у вимові та на письмі. Фонематичні уявлення часто дорівню-
ють власній неправильній вимові. Порушений слуховий конт-
роль та слухова пам'ять. Це призводить до труднощів в оволодінні 
звуковим аналізом під час навчання грамоти. 

Наявні порушення аналізу та синтезу сенсорної інформації 
призводять до недорозвинення наочно-образного мислення. 

3. Особливості сформованості психічних процесів (мислен-
ня, пам'яті, уваги, емоційно-вольової сфери). 

Численні дослідження свідчать про те, що у дітей з ТПМ 
мають місце відхилення у психічному розвитку (Р.А.Бєлова-
Давід, Л.С.Данилова, О.М.Мастюкова, Є.Ф.Соботович та інші). 
З одного боку, це пов'язано з уповільненням темпу психіч-ного 
розвитку та вибірковою недостатністю окремих психічних 
функцій внаслідок локальних органічних уражень певних зон 
норм головного мозку при тяжких порушеннях мовлення (ди-
тнча афакія, алалія, дизартрія, дисграфія, дислексія). 

З другого боку, ТПМ негативно впливають на розвиток 
пізнавальної ділл і. викликаючи вторинний недорозвиток 
вербального Інтелекту. 
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- зорового, оптико-просторового гнозису та праксису, паль-
цевого гнозопраксису; 

- часових та кількісних уявлень; 
- сприймання та відтворення ритму; 
- логічних операцій (аналізу, синтезу, порівняння, узагаль-

нення, дії за аналогією та ін.); 
- симультанного та сукцесивного аналізу та синтезу (пору-

шується співвідношення частин та цілого, не встановлюються 
чіткі зв 'язки між компонентами структури цілого (симультан-
ний синтез), страждає визначення послідовності, програми та 
організації дії (сукцесив^ий аналіз та синтез); 

- недорозвитком лексичної та граматичної будови мовлення. 
Ці численні механізми обумовлюють симптоми дискаль-

кулії: недостатнє оволодіння математичними поняттями, низь-
кий рівень оволодіння складом числа, труднощі в оволодінні 
таблицями складання, віднімання, нечіткі уявлення про мате-
матичну символіку, порушення сприймання та аналізу тексту 
математичної задачі, неможливість виконання арифметичних 
дій у розумовому плані, без опори на наочність. 

Отже, тяжке системне порушення мовлення негативно 
впливає на оволодіння учнями шкільними знаннями з матема-
тики, малювання, конструювання, ліплення тощо. 

Багато учнів спеціальної школи відрізняються особливос-
тями поведінки. Можна виділити 2 групи дітей: 1 група - діти, 
які відрізняються загальною розгальмованістю, імпульсивні-
стю, частими афективними сплесками; 2 група - діти, як і 
схильні до реакцій гальмування: загальна загальмованість, 
в'ялість, інертність. 

У багатьох дітей спостерігається грубе порушення уваги: 
нестійкість довільної уваги та різке посилення мимовільної ува-
ги. Навіть незначний зовнішній подразник привертає їх увагу, 
що заважає засвоювати навчальний матеріал. Діти швидко втом-
люються, у роботі відсутня цілеспрямованість, активність. Учні 
дуже повільно включаються у завдання, їм важко переключи-
тися з однієї дії на іншу, виникає застрявання на попередньо-
му завданні, дії. 

Отже, у дітей із ЗНМ тією чи іншою мірою не сформовані 
всі пізнавальні процеси. Структура порушень пізнавальної 
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діяльності при цьому характеризується нерівномірністю, мо-
заїчністю. Значне місце в ній належить органічним розладам 
уваги, пам'яті, темпу, спрямованості та переключенню психіч-
них процесів та тих форм мислення, які найбільш тісно пов'я-
зані з мовленням, особливо внутрішнім. 

Висновки. Структура дефекту у дітей із ТПМ складна, ба-
гатогранна за своїми проявами і не обмежується лише мовлен-
нєвою сферою. Наявність у дітей мовленнєвих та психофізич-
них порушень (недорозвиток словесно-логічного мислення, до-
вільних форм мовленнєвої пам'яті, неточність абстрактних уяв-
лень, особливості уваги) призводить до специфічних труднощів 
при оволодінні теоретичними програмовими знаннями з низки 
основних предметів, до відставання в розвитку загальних пізна-
вальних здібностей та ВПФ у цілому. 

Інтелектуальна недостатність у дітей з ТПМ обумовлена: 
вторинним недорозвитком вербального інтелекту; уповільне-
ним темпом психічного розвитку; у дітей з органічними ура-
женнями головного мозку - вибірковою недостатністю окремих 
психічних функцій. 

У цього контингенту учнів самостійно, спонтанно, в про-
цесі розвитку усного мовлення не формується готовність до ово-
лодіння грамотним письмом та читанням, тому виникає не-
обхідність створення спеціальних умов для виникнення широ-
ких компенсаторних можливостей дитячого організму. 

Питання про інтелект дітей, які мають ТПМ, та можливості 
їх навчання за програмою масової загальноосвітньої школи та 
масових дитячих садків, може бути вирішеним тільки на основі 
аналізу процесу навчання цих дітей. 

Навчання повинно будуватися з урахуванням природи та 
структури цього дефекту, тому що воно залежить як від суб'-
єктивних факторів - від індивідуальних психологічних особ-
ливостей дитини, так і від об'єктивних факторів - від правиль-
ної організації та засобів навчання дитини, їх відповідності 
структурі дефекту. 

У процесі формування мовлення дитини вчителі та логопе-
ди повинні звертати особливу увагу на розвиток усіх психічних 
процесів: мислення, пам'яті, уваги, сприймання та уявлень, а 
також на корекцію емоційно-вольової сфери. 
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Лекція 5. 
Тема: Зміст та складові частини роботи 

з навчання рідної мови в спеціальній школі для дітей 
із ТПМ (2 год.) 

План 
1. Науково-теоретичні засади визначення змісту навчан-

ня рідної мови у спеціальній школі. 
2. Характеристика основних розділів програми мовного 

циклу, за якими навчаються діти із ТПМ. 

Теоретико-методологічні основи комплексного підходу в 
роботі вчителя-логопеда поруч із традиційними програмами 
передбачають розробку інноваційних форм та модулів варіатив-
них програм навчання та виховання дітей цієї категорії. У їх 
змісті повинна відображатися, насамперед, особистісно-роз-
виваюча функція мови, комунікативно-мовленнєва спрямо-
ваність логопедичної роботи. 

Під змістом роботи з мови слід розуміти як сам реальний 
матеріал (предмети, явища оточуючого світу), так і сукупність 
уявлень, понять, знань про нього та відповідних ним мовних 
засобів, які позначають та узагальнюють ці уявлення, поняття, 
а також відношення між ними. 

Нещодавно науковцями та практиками були розроблені нові 
програми для підготовчого - 1 класу загальноосвітньої школи 
для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2005 р.) та 2 -4 
класів (2006 р.). 

Специфіка навчання мови дітей із ТПМ визначила струк-
туру програми курсу мови для підготовчих - 1 класів, що скла-
дається з таких частин: 

- усне навчання мови; 
- початкове навчання читання і письма. Розвиток мовлення; 
- правопис. Розвиток мовлення; 
- читання. Розвиток мовлення. 
Програмою передбачено передусім формування розмовно-

го мовлення. У перший період основними завданнями є: 
- розвиток умінь розуміти усне мовлення і розмовляти; 
- розширення та активізація словникового запасу учнів; 
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- засвоєння школярами синтаксичних конструкцій; 
- формування і розвиток окремих мовних умінь, насампе-

ред тих, що пов'язані зі звуковою стороною мовлення. 
Програма для 2-4 класів складається з таких розділів: «Роз-

виток мовлення», «Вимова», «Навчанняграмоти», «Знанняпро 
мову. Мовленнєві уміння», «Читання» (таб. 2.3). 

Таблиця 2.3 
Кількість годин, що передбачено на вивчення 

певного розділу програми на тиждень 

Клас Розділ програми Загал. 
кіль-
кість 
годин 

Вимова Навчання Розвиток Знання про Читан-
грамоти мовлення мову. 

Мовленнєві 
уміння 

ня 

Підготовчий 3 2 3 8 
клас 

1 клас 1 6 2 9 
2 клас 1 1 4 3 9 
3 клас 2 4 3 9 
4 клас 2 4 3 9 

Програма з української мови в початкових класах школи 
для дітей із ТПМ побудована концентрично, що дає змогу з року 
в рік повторювати програмовий матеріал, засвоєний у попередні 
роки, і, спираючись на нього, поглиблювати вивчення його на 
кожному наступному етапі навчання. 

У кожній програмі визначений зміст навчального матері-
алу, вимоги до знань та умінь (навчальні досягнення) учнів, 
спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані 
результати. 

Кожна складова частина роботи над мовою має свій зміст, 
однак об'єднує їх те, що на уроці з будь-якого розділу програми 
здійсню*:ться процес розвитку мовлення та пізнавальних здібно-
стей учнів. 
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Засвоєння шкільної програми з рідної мови учнями почат-
кових класів можливо за умов реалізації мовної освіти та мов-
леннєвого розвитку дітей. 

Провідним у програмі є розділ «Розвиток мовлення», ос-
кільки саме мовленнєвий розвиток учнів початкових класів із 
системними мовленнєвими порушеннями є одним із централь-
них напрямків корекційно-розвиваючого навчання у спеці-
альних школах, на логопедичних пунктах при загальноосвітніх 
школах, в інших корекційно-навчальних закладах. Виховання 
мовленнєвої культури, любові до рідного слова, формування 
пізнавальної та емоціонально-вольової сфери - невід'ємні час-
тини мовної освіти, саморозвитку та соціалізації дитини. 

В цьому розділі програми виділяють всі: напрямки роботи 
по формуванню мовлення дітей: 

1) розвиток словника, що включає в себе формування, зба-
гачення та корекцію лексичної системи мови; 

2) розвиток граматичної будови мовлення, спрямований на 
удосконалення та корекцію граматичної системи словозміни та 
словотворення, формування умінь користуватися різними за 
будовою та інтонаційним оформленням типами речень; 

3) розвиток зв'язного мовлення (діалогічного та монологічного). 
Робота з розвитку мовлення проводиться за орієнтовними 

темами, що дозволяє організувати мовний матеріал та окрім 
корекційно-розвивальної, виконують загальноосвітню функ-
цію, сприяють розширенню світогляду дітей, уточненню їх 
знань про природу, людину, суспільство, сприяють реалізації 
міжпредметних зв'язків. Розділи навчання з «Розвитку мов-
лення» мають випереджати або співпадати у часі з відповідни-
ми розділами уроків «Знання про мову. Мовленнєві уміння» з 
метою поперднього опрацювання мовних знань, умінь та нави-
чок на практичному рівні. А тематика уроків з розвитку мов-
лення має узгоджуватись з відповідними темами з читання та 
предмета «Я і Україна», що має забезпечити якісні міжпред-
метні зв 'язки. 

Вимова 
Основними завданнями уроків вимови є формування у 

дітей фонематичного сприймання, фонематичних уявлень, 
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постановка, автоматизація та диференціація звуків мови в 
усному мовленні дітей, корекція темпоритмічного та ритмі-
ко-інтонаційного аспектів мовлення, формування навичок зву-
кового аналізу та синтезу. Зміст корекдійно-розвивального 
навчання з цього розділу має бути додатково реалізований на 
підгрупових та індивідуальних логопедичних заняттях з 
дітьми. У випадках складної патології фонетико-фонематичної 
сторони мовлення навчання дітей за названим розділом програ-
ми може проводитись за індивідуальними програмами, які скла-
дає вчитель з урахуванням стану мовлення дитини, характеру 
та структури мовленнєвого дефекту, психологічних механізмів, 
що лежать у його основі. 

Навчання грамоти є спеціальним і досить складним зав-
данням у навчанні дітей із вадами мовлення, зважаючи на особ-
ливості їх мовленнєвого та психофізичного розвитку. 

Основним завданням уроків грамоти є формування в учнів 
початкових навичок читання та письма. 

У спеціальній школі навчання читання та письма розгля-
дається не тільки як початковий етап навчання, а й як засіб роз-
витку мовлення, мислення та інших пізнавальних здібностей 
учнів. 

Зміст роботи з цього розділу програми у спеціальній школі 
для дітей із ТПМ значно відрізняється від змісту роботи з на-
вчання грамоти в масовій школі. 

Уроки грамоти є органічним продовженням уроків вимови. 
Зважаючи на те, що в учнів підготовчих класів виявляються 
несформованими основні передумови до навчання читання і 
письма, на уроках грамоти велика увага приділяється форму-
ванню та розвитку фонематичного сприймання, фонематичних 
уявлень, всіх видів мовного аналізу та синтезу (звуко-складово-
го, морфологічного та синтаксичного), зорово-просторових 
функцій та графомоторних навичок, а також слухової, зорово-
слухової та рухової пам'яті. 

Необхідні ж передумови лексико-граматичного забезпечен-
ня занять з навчання грамоти створюються на уроках розвитку 
мовлення. Слід відзначити, що програмою визначається тема-
тика для розвитку мовлення учнів у період навчання грамоти. 
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На уроках грамоти учні починають оволодіння базовими 
поняттями, такими як звук, буква, склад, слово,речення; та опе-
раціями мови, засвоюють особливості української графіки, 
деякі норми орфоепії; елементи орфографії та пунктуації, на-
бувають необхідні початкові навички правопису слів та речень. 

Програмою чітко визначається зміст добукварного та бук-
варного періодів навчання грамоти, окремо окреслюється зміст 
спеціальної підготовки до письма та порядок навчання письма 
букв та їх поєднань, висувається коло вимог до навичок грамот-
ного письма на різних етапах навчання. 

Читання 
Читання як навчальний предмет має на меті підготовку 

учнів молодших класів до самостійного опанування знань з 
різних шкільних предметів шляхом отримання інформації з 
літературних джерел під час навчання в середніх та старших 
класах. 

Основні завдання цього навчального предмета полягають у: 
- навчанні свідомого, правильного читання в доступному 

для кожного учня темпі вголос і про себе; 
- вдосконаленні навичок усного мовлення; 
- розвитку діалогічного та монологічного мовлення; 
- формуванні потреби в отриманні інформації з літератур-

них джерел, інтересу до читацької діяльності в цілому; 
- розвитку позитивних особистісних якостей; 
- формуванні загальнонавчальних умінь та навичок. 
Реалізація завдань відбувається в процесі ознайомлення 

молодших школярів з різноманітними літературними джере-
лами, які подано за певними темами, що відповідають їхнім віко-
вим особливостям, пізнавальним можливостям, а також мають 
художню цінність. 

Програма структурована за основними змістовими лініями, 
представленими у Державному стандарті. Зміст першої ко-
лонки відображає теми, за якими відбувається добір рекомен-
дованих художніх творів для читання. В 3 та 4 класах зміст пер-
шої колонки поповнюється двома підтемами: «Позакласне чи-
тання» та «Культура українського мовлення». У другій колонці 
подано інформацію про досягнення учнів у межах певної теми 
або підтеми за такими напрямками: послідовність формуван-
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ня навички читання, здійснення літературознавчої пропедев-
тики, смислового та структурного аналізу тексту, усвідомлен-
ня жанрової специфіки творів, засобів художньої виразності, 
розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного. Третя 
колонка стосується особливостей корекційно-розвивальної ро-
боти в процесі навчання дітей із ТПМ, а саме формування тих 
компонентів психологічної структури читання, загальнонав-
чальної діяльності, особистісних якостей, які є основою якісно-
го засвоєння всіх знань, умінь, навичок, що передбачені про-
грамою, з урахуванням загальних та індивідуальних особливо-
стей мовленнєвого розвитку. 

Знання про мову. Мовленнєві уміння 
Основна мета зазначених уроків - формування в учнів знань 

з фонетики, граматики, морфології, лексики, правопису в сис-
темі лінгвістичних понять, а також навичок їх практичного 
застосування у різних видах та формах мовленнєвої діяльності: 
говорінні, аудіюванні, читанні, письмі. 

Систематизований матеріал у таких розділах: « Звуки і бук-
ви», «Мова і мовлення», «Слово», «Будова слова», «Речення», 
«Текст», «Зв'язнемовлення», «Каліграфічнеписьмо» . З З к л а -
су в програмі окремо виділяється такі розділи, як «Правопис», 
«Частини мови». 

На уроках граматики та правопису розвиваються уявлення 
учнів про структуру мовних одиниць (слово, морфема, слово-
сполучення, речення, текст), про будову зв'язного мовлення вза-
галі. Вчитель поступово знайомить учнів зі звуковим складом 
слова, поділом його на склади та морфеми, формує поняття про 
частини мови та окремі граматичні категорії, які притаманні 
кожній із них (у єдності значення і форми). Педагог допомагає 
дітям усвідомити особливості смилової та формальної характе-
ристики речень різних типів, встановлювати зв 'язки у слово-
сполученні та реченні, виділяти та синтезувати словосполучен-
ня, диференціювати члени речення. Одночасно подаються відо-
мості з галузі лексикології (багатозначність, синонімія, анто-
німія та ін.), орфографії та пунктуації. 

Зважаючи на великі труднощі у засвоєнні теоретичних 
знань про мову, вчитель, орієнтуючись на вимоги програми, 
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намагається перед вивченням нової теми, кожного нового мов-
ного явища проводити пропедевтичну мовленнєву підготовку, 
а самому процесу вивчення та закріплення матеріала надати 
максимальну практичну спрямованість. Отже, формування, 
розвиток та закріплення практичних мовних знань мають ста-
ти основою для формування уявлень про мову в системі лінг-
вістичних понять, упередження та корекції дисграфій, дисор-
фографій, дислексій. 

Зміст навчання рідної мови 
Розділ Розвиток Формування Навчання Знання про Читання 

програми мовлення вимови грамоти мову. 
Мовленнєві 

уміння 

розвиток 
мовленню 

Термін Підготовчий 
- 4 класи 

Підготовчий 
- 2 класи 

Підготовчий 
- 1 клас: 
1) добуквар-
ний період -
2 - 3 міс.; 
2)букварний 
період -
7 -14 міс. 

2 -4 класи 2 -4 класи 

Зміст та 1. Робота над 1. Форму- 1. Формуван- 1.Звуки і 1. Тематик 
напрямки словом. вання пра- ня готовнос- букви. читання. 
роботи 2. Робота над вильної ті до навчан- 2. Мова і 2. Навички 

реченням. звуковимови. ня грамоти: мовлення. читання, 
3. Робота над 2. Розвиток формування 3. Слово. робота над 
зв'язним фонематич- звукових, 4. Будова текстом і 
мовленням них процесів. морфологіч- слова. зв'язним 

3. Формуван- них та син- 5. Частини мовленням 
ня навичок таксичних мови. 3. Поза-
звукоскладо- узагальнень, 6. Речення: класне 
вого аналізу розвиток будова, читання 
та синтезу. зорово-прос- інтонаційне 
4. Формуван- торових оформлен-
ня та розвиток функцій, ня, зв'язок 
ритмічної та дрібної мото- слів, напи-
звукоскла- рики пальців сання. 
дової струк- рук, корекція 7. Текст. 
тури слова. та розвиток 
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продовження табл. 
5. Робота над лексико- 8. Зв'язне 
інтонаційною граматичної мовлення: 
стороною сторони словникові, 
мовлення: мовлення. синтаксичні. 
наголосом, 2. Формуван- композиційні 
темпом, ня початко- вправи. 
виразністю вих навичок 9. Калігра-

читання та фічне 
письма, письмо 
корекція та 
розвито-
усного 
мовлення 
учнів 

Лекція 6. 
Тема: Принципи побудови роботи з 

навчання мови (2 год.) 
План 

1. Характеристика принципів навчання рідної мови учнів 
із ТПМ. 

2. Методичні принципи організації уроків української мови. 

1. Під дидактичними принципами в теорії навчання розу-
міють найбільш важливі і загальні правила його побудови, кері-
вництво ним з боку педагога, які створюють оптимальні умови 
для досягнення мети та вирішення її складових завдань, вису-
нутих перед педагогічним процесом. 

Тільки органічне поєднання всіх правил побудови та веден-
ня педагогічного процесу, їх комплексна реалізація створюють 
найбільш сприятливі умови навчання пізнавально-мовленнєвій 
діяльності, роблять процес навчання психологічно комфортним для 
дітей та сприяють розкриттю їх інтелектуальних можливостей. 

Розглянемо ці принципи. 
1. Побудова навчання мови на основі врахування рівня 

мовленнєвого розвитку, типових та індивідуальних особливо-
стей мовлення дитини. 

Переважна більшість учнів підготовчого та першого класу 
спеціальної школи для дітей із ТПМ мають глибокий, грубо 
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виражений ЗНМ, який виражається в системному порушенні 
всіх компонентів мови. Типовими особливостями їхнього мов-
лення є пізній початок його розвитку, бідність мовленнєвих 
засобів, утруднення спілкування. Разом із тим усі вони мають 
й індивідуальні особливості (різниця в кількості та характері 
порушених звуків, кількісному та якісному обсязі словника, 
сформованості граматичних навичок, різному досвіді спілку-
вання). Це призводить до значної неоднорідності дитячого кон-
тингенту як за мовленнєвим розвитком, так і за вторинними 
проявами (запас знань про навколишній світ, ступінь їх адек-
ватності, рівень сформованості вербального мислення, стан мов-
леннєвої уваги, пам'яті та інших психічних процесів). 

Головними факторами, які визначають завдання, зміст та 
методи навчання мови в кожний окремий період, є типові, за-
гальні для всіх учнів, характеристики їх мовлення. Наприк-
лад, навчання грамоти починається за програмою лише після 
довготривалого підготовчого етапу, протягом якого у дітей фор-
муються такі розумові операції, як абстрагування форми слова 
від його змісту, певні звукові узагальнення, навички звуко-
складового аналізу та синтезу, уміння диференціювати звуко-
складовий склад слова та ін. 

Незалежно від індивідуальних особливостей мовлення, для 
всіх учнів важливим є формування мовних узагальнень, оволо-
діння навичками мовленнєвої діяльності за аналогією, засвоєн-
ня прийомів аналізу та синтезу мовного матеріалу. Отже, ти-
пові прояви мовленнєвої недостатності в різних мовних компо-
нентах потребують загального підходу до їх подолання. 

Урахування ж особливостей стану мовлення окремих учнів 
стає можливим завдяки здійсненню індивідуального та дифе-
ренційованого підходу до них на уроці або шляхом проведення 
індивідуальних занять. 

У зміст індивідуальних занять на початку навчання входить 
обстеження мовлення дітей, розвиток моторики артикуляцій-
ного апарату, уточнення та формування навичок правильної 
вимови і розрізнення звуків, подолання труднощів у вимові 
складних за будовою слів і речень, формування звукового аналі-
зу слів. 
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Диференційований та індивідуальний підхід на уроці ви-
ражається у наданні учням додаткової допомоги, методично 
правильному здійсненні контролю за проявом їхніх мовленнєвих 
особливостей, а також у різниці вимог до навичок та умінь дітей. 

Спостереження за ходом мовленнєвого розвитку дітей у про-
цесі навчання та спеціальне вивчення мовлення під час його 
обстеження спрямовані на виявлення як його типологічних, так 
і індивідуальних особливостей в учнів. Вчитель заносить резуль-
тати обстеження та спостережень у картку, що дає змогу в кінці 
року оцінити динаміку розвитку мовлення учнів, допомагає 
спланувати напрямки та визначити зміст необхідної корекцій-
ної роботи з кожним учнем. 

2. Першочергове забезпечення практичного засвоєння уч-
нями мови як засобу спілкування і знаряддя пізнавальної 
діяльності (комунікативний принцип). 

Цей принцип витікає з провідної мети спеціального навчан-
ня - формування мови як засобу спілкування. Конкретне вира-
ження він знаходить у тому, що у спеціальному навчанні мова 
засвоюється в процесі її вживання та користування нею з метою 
спілкування (безпосереднього та опосередкованого у вигляді 
читання і письма), та надбання знань про навколишній світ. 

Визнання домінуючої ролі семантики на уроках розвитку 
мовлення (від змісту до мовної форми його вираження) є одним 
із проявів цього принципу. 

Словесне оформлення думки здійснюється в різних синтак-
сичних формах, тому навчання мови за принципом мовленнє-
вого спілкування зробило необхідним прийняти синтаксичну 
основу для систематизації мовного матеріалу. Це виражаєть-
ся в тому, що дітей з перших днів навчають розуміти, а потім 
використовувати різні синтаксичні моделі, при цьому велику 
увагу приділяють роботі над словосполученням як будівельним 
матеріалом речень. 

Завдання розширення мовленнєвої практики спілкування 
розуміють не тільки як розвиток діалогічного та монологічного 
мовлення учнів. Великого значення набувають й інші види мов-
леннєвої практики, особливо заняття з розвитку лексико-гра-
матичиої будови мови, на яких у дітей формуються мовні уза-
гальнення, що, в свою чергу, прискорює весь процес мовленнє-
го розвитку, сприяє корекції мовленнєвих вад. 
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Комунікативна функція мови може бути засвоєною тільки 
в єдності з пізнавальною, оскільки мова виникає і розвивається 
під впливом процесів та функцій психіки і сама під час цього 
розвитку здійснює регулюючий, зворотній вплив на мислення, 
пам'ять, уявлення та сприймання, емоційно-вольову сферу. 
Саме тому спеціальне навчання мови за змістом та методами 
будується так, щоб забезпечувалось формування вказаних 
зв'язків. 

Здійснення в спеціальній школі мовленнєвого режиму як 
системи єдиних вимог учителів, вихователів до мовлення ді-
тей, є одним із шляхів, що ведуть до збагачення практики спіл-
кування в різних видах та організаційних формах (на всіх уро-
ках, індивідуальних заняттях та в позаурочний час). 

3. Взаємозв'язок у реалізації завдань формування в учнів 
мовленнєвого спілкування, корекції мовлення дітей та навчан-
ня їх української мови як предмета. 

Цей принцип вступає в силу по мірі створення у дітей хоча 
б мінімальної мовленнєвої бази - елементарних навичок спілку-
вання. Формувати у дітей знання про мову неможливо, якщо 
вони практично не володіють мовленням. Використанню ж мов-
ного матеріалу у спілкуванні (наприклад, ведення розмови на 
якусь тему) повинна передувати корекційна робота над фоне-
тичною та змістовною стороною цього матеріалу. Разом з тим 
деякі елементарні знання про мову сприятимуть удосконален-
ню мовленнєвих навичок, а остаточна корекція мовленнєвих 
прушень буде досягатися саме у спілкуванні з опорою на свідо-
мий контроль за власним мовленням. 

Кожний із напрямків має свою специфіку, використовує в 
своєму арсеналі різні прийоми та методи навчання. Наприк-
лад, розділи роботи «Формування граматичної будови мови» та 
«Граматика і правопис» побудовані по-різному. У першому з 
них граматичний матеріал розташований за функціональним 
принципом, у другому - за формальним. Заняття з вимови про-
водяться зовсім не так, як уроки по вивченню елементарних відо-
мостей з фонетики. На уроках вимови основна увага приділяєть-
ся розвитку сприймання та формуванню навичок правильної 
вимови звуків, складів, слів, у дітей формують практичні на-
вички правильного усного мовлення завдяки системі вправ. На 
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уроках по вивченню основ фонетики, спираючись на навички 
правильної вимови, з дітьми організовують спостереження за 
особливостями звуків (голосні, приголосні, дзвінкі, глухі, 
тверді, м'які та ін.), їм допомагають зробити узагальнення за 
проведеними спостереженнями, оформити ці узагальнення в 
мовних термінах та визначеннях, з'ясувати практичну зна-
чущість набутих знань (правопис, орфоепія). 

Необхідність диференційованого підходу до різних на-
прямків роботи з навчання мови не суперечить принципу дот-
римання єдності, а передбачає його. Так, на уроках граматики 
продовжується удосконалення граматичної будови мови. Корек-
ція помилок вимови, читання, письма є обов'зковим компонен-
том діяльності вчителя на будь-якому уроці української мови 
(під час розвитку практичних навичок, і під час оволодіння знан-
нями). 

4. Побудова спеціального навчання мови у відповідності 
до найбільш загальних закономірностей розвитку мовлення в 
нормі. 

Дослідженнями розвитку мовлення у дітей встановлені 
певні закономірності (поетапність, розвиток мовлення у зв'яз-
ку з різними видами діяльності, послідовність в оволодінні ти-
пами та видами мовлення, поступовий перехід від ситуативних 
до контекстних форм спілкування, первинність навичок розу-
міння мовного матеріалу по відношенню до його активного ви-
користання в мовленні). 

Вчитель спеціальної школи у своїй практичній роботі пови-
нен намагатися враховувати ці закономірності. Б.М.Гріншпун 
так формулює цю важливу вимогу до побудови спеціального 
навчання мови: «...моделювання онтогенезу під час формуван-
ня мовлення у моторних алаліків не передбачає сліпого копію-
вання всього шляху розвитку мовлення в нормі з його деталя-
ми. Завдання полягає в урахуванні основних закономірностей 
цього шляху, в орієнтуванні на ключові ланки, якими детермі-
нується розвиток системи». 

5. Формування і корекція мовлення на основі встановлен-
ня взаємозв'язку між фонетичним, лексичним та граматичним 
компонентами мови. 
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Цей принцип, обумовлений Р.Є.Лєвіною, витікає з розумін-
ня мови як структурно-системного утворення. Саме тому в ро-
боті з розвитку та корекції мовлення слід завжди відображати 
системні відношення, які існують між фонетикою, лексикою 
та граматикою. Наприклад, успіхи в оволодінні лексикою по-
зитивно впливають на засвоєння фонетичної сторони мовлен-
ня. Засвоєння граматичної будови сприяє як уточненню і роз-
ширенню значень слів, так і вдосконаленню фонематичного 
слуху та звуковимови. 

. Якщо засвоєння системно-структурних відношень за умов 
нормального розвитку мовлення забезпечується практикою 
спілкування, то у спеціальному навчанні слід створювати умо-
ви, щоб допомогти дитині встановити у своєму мовленні сис-
темні відношення, наприклад, між зміною звучання та лексич-
ним значенням, між зміною граматичної форми та звуковими, 
граф ічними показниками, які при цьому використовуються. В 
більш широкому значенні ці умови виступають як принцип особ-
ливого відбору та розташування мовного матеріалу, завдяки 
чому забезпечуються найбільш легкі умови для оволодіння сис-
темою мови. Програма з української мови передбачає тісний 
взаємозв'язок та правильне поєднання формування правильної 
вимови, навчання грамоти та розвитку мовлення. Так, протя-
гом навчання грамоти поруч із розвитком навичок звуко-букве-
ного аналізу та синтезу, велика увага приділяється формуван-
ню морфологічних узагальнень, що, в свою чергу, готує дітей до 
засвоєння правил правопису. Засвоєння ж правопису слів за 
морфологічним принципом стає можливим лише за умов вста-
новлення зв 'язків з роботою над лексикою, словотворенням та 
вимовою. Тому необхідно забезпечувати розвиток у дітей прак-
тичних умінь у підборі споріднених слів, а також умінь у галузі 
наголоса та звуко-буквеного аналізу. 

Таким чином, увага вчителя на уроках повинна звертатися 
на всі мовні компоненти в мовленні дітей незалежно від того, за 
яким розділом програми проводиться заняття. 

6. Навчання мови на основі формування мовних узагаль-
нень. 
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Мовні узагальнення, як відомо з психології мовлення, скла-
дають основу самостійної мовленнєвої діяльності. У звичайних 
умовах мовленнєвого розвитку вони виникають, розвиваються і 
закріплюються завдяки широкій практиці спілкування. їх по-
вноцінне формування забезпечується взаємодією у розвитку 
сприймання, розуміння, та продукування мовлення із удоско-
наленням пізнавальних процесів. 

В учнів, що поступають у спеціальну школу, мовні узагаль-
нення або не сформовані або сформовані частково і функціону-
ють на дуже низькому рівні. Тому поряд зі створенням умов для 
максимального збагачення мовленнєвої практики у формі діа-
логічного та монологічного мовлення програма виділяє декіль-
ка ліній роботи, що забезпечують послідовне утворення в учнів 
фонетичних, лексичних та граматичних узагальнень. 

Наприклад, на уроках вимови послідовно відпрацьовується 
правильна вимова звуків (фонем), їх автоматизація та диферен-
ціація за різними акустико-артикуляційними ознаками, що 
сприяє формуванню правильних фонематичних уявлень про 
звуковий склад слова, дозволяє засвоїти складову структуру 
слова, готує дітей до звукового аналізу. 

Формування лексичних понять також передбачає спеціаль-
ний відбір матеріалу, але вясе на основі не фонетичного, а функц-
іонального, змістовно-смислового принципа. Наприклад, орган-
ізовується робота над лексико-граматичними розрядами слів (фор-
мування понять про частини мови), словами родового значення 
(посуд, іграшка тощо), похідною лексикою (однокореневі слова, 
слова з суфіксами та префіксами та відповідні ним поняття). 

На уроках української мови засвоюються граматичні зако-
номірності, поступово формуються поняття про загальні та част-
кові граматичні категорії, відпрацьовуються способи виражен-
ня логіко-граматичних значень і відношень у мові. 

2. Поруч із зазначеними принципами необхідно звернути 
увагу на такі методичні принципи організації уроків українсь-
кої мови. 

1. Учителю, який реалізує завдання корекційно-розвиваю-
чого навчання, необхідно знати та розуміти причини труднощів 
молодших школярів у навчанні. 
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Для того, щоб грамотно організувати навчальний процес, вчи-
телю необхідно мати чіткі уявлення про психологію засвоєння 
знань молодшими школярами, бути знайомим із дослідженнями 
в галузі педагогічної психології, нейропсихології, дефектології 
та інших суміжних дисциплін, постійно займатися самоосвітою. 

2. З метою створення психологічного комфорту та ситуації 
успіха у навчанні необхідно враховувати та поважати індиві-
дуальні особливості дітей. 

В.П.Каптерєв писав, що навчання не всесильне, його ре-
зультати в багатьох випадках визначаються індивідуальними 
внутрішніми особливостями кожної дитини, а виховання та 
навчання нерідко являє собою жорстоку боротьбу проти природ-
нього творчого саморозвитку людини та прагнуть втиснути його 
у певні рамки, вести за шаблоном. 

3. Поетапність та логічна послідовність пред'явлення на-
вчального матеріалу. 

4. Вся діяльність учнів у процесі навчання повинна носити 
самостійний характер. Суть принципа самостійності полягає в 
тому, що вчитель ніколи не повідомляє учням у готовому виг-
ляді те, до чого вони здатні додуматися самі - він лише підво-
дить їх до правильного розуміння. 

5. В основу навчального процесу має бути покладена колек-
тивна форма діяльності. 

Висновки 
Досягнення ефективності у корекційно-розвивальній роботі 

можливе за умов взаємодії всіх учасників педагогічного проце-
су і, зокрема, вчителя, логопеда, психолога, шкільного лікаря. 
Діяльність вчителя, логопеда та психолога має багато спільного 
і спрямована на вирішення навчальних, виховних та корекцій-
них завдань. 

Єдність підходів логопеда і вчителя до мовленнєвої роботи з 
учнями, наступність у вимогах до учнів, а також до змісту та 
методів корекційної, навчальної та виховної роботи, комп-
лексність та багатогранність засобів розвитку мовлення та усу-
нення його недоліків, використання провідного виду - навчаль-
ної діяльності - запорука успіху в логопедичній роботі. 
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Основними концептуальними підходами, які визначають 
зміст взаємодії вчителя, психолога і логопеда, комплексність 
корекційно-розвивальної роботи з учнями, подолання та попе-
редження у них шкільної дезадаптації є такі: 

1. Вивчення та врахування індивівдуальних мовленнєвих і 
пізнавальних можливостей учнів, індивідуалізація темпів зас-
воєння ними програмового матеріалу з рідної мови. 

2. Індивідуальний та диференційований підхід у навчанні 
на основі комплексної діагностики розвитку школяра. 

3. Принцип корекційної спрямованості логопедичних за-
нять, загальноосвітних уроків та позакласної роботи. Єдність 
корекційних, навчальних та виховних завдань. 

4. Діяльнісний підхід до навчання учнів, який передбачає 
використання різних видів діяльності з метою загального роз-
витку дитини та корекції порушених функцій, у тому числі про-
дуктивної та ігрової діяльності, що дозволяє опосередковано 
здійснювати у цікавій формі корекційний вплив. 

5. Послідовність та систематичність формування та закріп-
лення умінь та знань з рідної мови, автоматизація мовленнєвих 
навичок на кожному етапі навчання. 

6. Виховання у дітей інтересу до занять, пізнавальної ак-
тшшості та самостійності. Досягнення успіхів на кожному за-
п и т и як пажлипиіі засіб стимуляції пізнавальної діяльності 
дітей. Опора па власний досвід. 

7. І 'озвивальний характер роботи та формування особистості 
дитини. Максимальне виявлення та використання резервів пси-
хічного розвитку школярів. 

8. Різноманітність та варіативність дидактичного матеріалу 
та прийомів корекційної роботи вчителя, логопеда, психолога. 

Таким чином, корекційно-розвивальна робота з навчання 
рідної мови багатоаспектна, передбачає взаємодію фахівців і має 
комплексний характер. Оптимальне використання спеціальних 
корекційних завдань на уроках та в позаурочний час, з одного 
боку, і на повнена® логопедичних занять загальнорозвивальним 
матеріалом, з другого, дозволить вчителям та логопедам досяг-
ти значно кращих успіхів у роботі з молодшими школярами, 
лісі мають труднощі у навчанні. 
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Лекція 7. 
Тема: Характеристика методів, прийомів та засобів 

формування мовлення і вивчення мови як предмета (2 год.) 
План 

1. Загальне поняття про методи навчання. 
2. Класифікація методів навчання та особливості їх зас-

тосування у спеціальній школі для дітей із ТПМ. 
3. Засоби та прийоми навчання української мови у спеці-

альній школі. 

Принципи навчання створюють теоретико-наукову базу 
конкретної методики. Дотримання вчителем методичних прин-
ципів організації навчального процесу дозволяє створити в класі 
психологічний комфорт. Але є ще й інший бік навчання - вик-
ладання навчального матеріалу. Важливо так представити на-
вчальний матеріал, щоб він був до кінця зрозумілим та засвоє-
ним учнями. Цьому допомагають правильно вибрані методи 
навчання. 

Метод — це система способів навчання, за допомогою яких 
вчитель передає школярам знання, організовує їхню самостійну 
діяльність, спрямовану на засвоєння навчальних умінь та навичок. 

Методи, прийоми і засоби навчання у загальних і спеціаль-
них дидактиках виступають як заключні, підсумкові категорії, 
завдяки яким реалізується мета, завдання та зміст педагогіч-
ної роботи. Відбір та використання методів пов'язані з конкрет-
ними організаційними формами занять. Успіх їх застосування 
обумовлений тим, як спланований матеріал, визначена по-
слідовність його засвоєння. Принципи навчання, реалізуючись 
у методах, слугують теоретичною основою їх вибору і викорис-
тання, визначають головне питання методики «як, яким чином 
навчати?». Вони дозволяють відповісти на нього обґрунтовано, 
чому треба робити так, а не інакше. 

Методи формування знань, умінь та навичок, залежно від 
способу навчання, можна поділити на три групи: словесні, на-
очні та практичні. 

До словесних методів належать такі: пояснення, опис, бесі-
ди, діалог, читання матеріалу підручника, судження, обгово-
рення та ін. 
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Наочні методи включають демонстрацію конкретних 
об'єктів, показ їх у натуральному вигляді або у плоскому зоб-
раженні, спостереження. Об'єкти навколишнього середовища 
представляють у вигляді картин, малюнків, екранних засобів -
діафільмів, кінофільмів. Широко використовують таблиці, схе-
ми, картки, плакати. 

До методів практичної діяльності належать різні види ус-
них та письмових вправ: 

- на відтворення навчального матеріалу (репродуктивні); 
- що вимагають застосування набутих знань у нових умовах 

(продуктивні); 
- творчі. 
Найчастіше в практиці навчання застосовують комбіновані 

методи - наочно-словесні, наочно-практичні (наприклад, бес-
іда, яка супроводжується показом, або демонстрація, яка суп-
роводжується поясненням, бесідою, читанням тощо). 

Існує класифікація методів, в основі якої лежать розділи 
програми. Так, виділяють методи навчання грамоти, вимови, 
формування граматичної будови мови, вивчення граматики, 
розвитку зв'язного усного та писемного мовлення та ін. 

Можливим, але умовним є поділ на усні та письмові методи 
навчання, оскільки найчастіше у процесі навчання використо-
вують обидві форми мовлення як засіб його розвитку. 

Сучасна тенденція перенесення головного акценту на на-
вчальну діяльність зробила найбільш актуальною класифіка-
цію, засновану на характері пізнавальної діяльності. Вона була 
запропонована відомим дидактом І.Я.Лернером, який виділив 
п'ять основних методів: інформаційно-рецептивний (поясню-
вально-ілюстративний), репродуктивний, проблемний, еврі-
стичний та дослідницький. 

Суть інформаційно-рецептивного (пояснювально-ілюстра 
іпивного) методу полягає в тому, що вчитель надає учням певну 
інформацію у готовому вигляді, організуючи та регламентую-
чи її сприймання. Цей метод передбачає наявність в учнів роз-
ітнутої та стійкої уваги, уміння слухати та достатньо високого 
1111111 н мо ' ГИ нації. Застосування цього методу в початковій школі 
для дітей ї ї ТІ ІМ є несвоєчасним, зважаючи на особливості їх 
пізнавальної та мовленнєвої діяльності, незрілість емоційно-
вольової сфери. ('аме тому класичне пояснення учителя навого 
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матеріалу, розглядання та роз'яснення готових таблиць, пере-
гляд відеоматеріалів, пасивне спостереження, яке супрово-
джується роз'ясненням учителя, можуть відігравати допоміж-
ну роль у процесі навчання. 

Репродуктивний метод навчання (репродукція - відтво-
рення будь-чого за зразком або по пам'яті) може бути пасивним 
і активним. Завдання цього методу - формування умінь та на-
вичок. Він дозволяє закріплювати матеріал, автоматизовувати 
операції, набувати практичний досвід. Цей метод найбільш оп-
тимальний під час виконання домашніх завдань. 

Д п р о д у к т и в н и х методів навчання належить проблемний, 
дослідницький та еврістичний методи. 

Якщо проблемний та дослідницький методи спираються на 
теоретичне мислення та використання системи знань, то еврі-
стичному методу у значній мірі притаманне використання на-
очно-образного мислення, опора на чуттєвий досвід дитини. 

Для реалізації корекційно-розвиваючих технологій най-
більш адекватним на початкових етапах навчання є еврістич-
ний метод, а потім, по мірі розвитку навчальних здібностей, -
проблемний. 

Під час організації корекційно-розвиваючого навчання ре-
комендується застосовувати бесіди, спостереження, дискусії. 

Бесіда - форма роботи, під час якої учні відповідають на 
питання вчителя та висловлюються за змістом матеріалу, який 
вивчається, а на заключення підводяться підсумки. Бесіда час-
то використовується у межах пояснювально-ілюстративного 
методу. Під час пояснення навчального матеріалу та демонст-
рації наочності вчитель задає учням запитання з метою актуалі-
зації їхніх знань, пригадування раніше вивченого, уточнення 
розуміння прослуханого. 

Бесіда може мати репродуктивно-контрольний характер. 
За допомогою запитань вчитель з'ясовує рівень засвоєння на-
вчального матеріала. Конторольну бесіду у чистому вигляді 
не доцільно використовувати у молодшому шкільному віці, ос-
кільки вона являє собою джерело постійного нервового напру-
ження для дітей, що зашкоджує психофізичному здоров'ю 
учнів. Позитивні ж її моменти полягають у можливості вияви-
ти слабкі ланки в системі знань учнів, у розумінні навчального 
матеріалу. 
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У повсякденній роботі з молодшими школярами доцільно 
використовувати еврістичну бесіду. 

Ця форма проведення бесіди зі школярами відрізняється 
тим, що організується за допомогою питань-реплік, питань-пер-
дбачень, запрошення до роздумів. Наведемо приклади. 

Репродуктивна бесіда 
- Скажіть, чи можна 
віднести це слово до іншої 
групи? 

- Як можна перевірити, чи 
правильно Ви виділили корінь? 

- Хто побачив помилку у 
реченні Наталі? Як потрібно 
було написати? 

Еврістична бесіда 
- Чи не здається Вам, що це 
слово можна віднести до 
іншої групи? Давайте 
спробуємо, вийде чи ні. 

- Хто пам'ятає, як можна 
перевірити, чи правильно ми 
виділили корінь? Підкажіть 
як це зробити. 

- Подивіться, будь-ласка, на 
речення Н а т а л к и . Чи всі 
згодні з тим, як вона написа-
ла? 

Питання-відповіді підштовхують учнів не до відповіді, а до 
роздумів, що дозволяє розглянути навчальне завдання в необ-
хідному ракурсі та знайти спосіб її вирішення. Разом з цим 
дітям надається можливість обмінюватися своїми думками. У 
кінці бесіди необхідно обов'язково зробити висновок. Ще І.Г.Пес-
талоцці назвав уміння спостерігати за оточуючими предмета-
ми, явищами та робити певні висновки важливішим засобом 
розвитку та навчання дитини. 

Спостереження - це довготривале, цілеспрямоване сприй-
няття певних об'єктів та змін, які в них відбуваються. На основі 
спостереження згрупи з'ясовуються внутрішні зв 'язки, розк-
ривається суть спостерігаємих об'єктів. Спостереження сприя-
юті. формуванню та розвитку аналітичного мислення, рецеп-
і іншого сприймання, уваги, стійкості нервових процесів та ін. 
Для того, щоб правильно сприймати зміни, які відбуваються в 
об'єк ті, сні ииїдносити їх між собою, розуміти їх суть та законо-
мірності, необхідно мати певний запас знань про цей об'єкт, 

71 



володіти певними вміннями, пов'язаними з цією сферою. Так, 
спостерігаючи за зміною закінчень іменників у різних відмін-
ках, важливо знати всі ознаки іменника, розуміти граматичні 
зв 'язки слів у реченні, мати уяву про словосполучення, уміти 
ставити питання до слова. Якщо є пробіл хоча б в одному з на-
званих пунктів, то повноцінного, усвідомленого спостережен-
ня не вийде, і учні не зможуть зробити правильні висновки та 
узагальнення. Отже, поруч із ними має постійно знаходитись 
учитель. Для цього доцільно поєднувати спостереження з еврі-
стичною бесідою. Розглянемо приклад. 

Вивчаючи категорію числа іменників, учні виділили закі-
нчення -и, -і як ознаку множини та зробили висновок: «Імен-
ники у множині закінчуються буквами -и, -і». Пізніше вони 
роблять новий висновок: «Якщо іменники закінчуються на -и, 
-і, то вони стоять у множині». 

Далі вчитель створює дискусійну ситуацію, у ході якої про-
понуються слова вікна, моря, поля та висувається твердження, 
що ці слова стоять в однині, тому що не закінчуються на -и, -і. 
Але діти розуміють, що ці слова означають декілька предметів, 
отже, вони стоять у множині. Тобто, зроблений висновок непра-
вильний? Але він підтверджений спостереженнями. Розмірко-
вуючи з приводу ситуації, яка склалась, учні переконуються, 
що висновок правильний, але не повний, тому що вони ще не 
все знають про іменники у множині. Раніше зроблений висно-
вок уточнюється та доповнюється: «Іменники у множині закін-
чуються на -и, -і, -а, -я; якщо іменники закінчуються на -и, -і, 
то вони однозначно стоять у множині, а якщо вони закінчують-
ся на -а, -я, то треба подумати, один або декілька предметів вони 
називають». 

Часто на уроці виникають суперечки, дискусії. З'ясовую-
чи суть різних думок, учні аналізують предмет дискусій з 
різних боків. 

Для розуміння важливості дискусії слід згадати відоме вис-
ловлювання Л.С.Виготського, який писав: «Функції спочатку 
складаються у колективі у вигляді відношень дітей, потім ста-
ють психічними властивостями особистості. Зокрема, раніше 
вважали, що кожна дитина здатна розмірковувати, наводити 
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доводи, доводити, шукати основу для будь-якого положення. Із 
зіткнення подібних розмірковувань народжується суперечка. 
Але фактично все виглядає інакше. Дослідження доводять, що 
із суперечок народжується розмірковування» [3]. 

Дискусії можуть виникати спонтанно, а можуть планува-
тися учителем. Для цього слід ввести у роботу такий персонаж 
як Незнайка, судження якого будуть виконувати роль іскри, 
яка запалює дискусію. 

Дискусія являє собою цілеспрямований обмін ідеями, дум-
ками, судженнями, вільне обговорення будь-якого суперечли-
вого питання. На відміну від бесіди, дискусія ставить учнів пе-
ред необхідністю аргументувати свою думку, для чого необхід-
но актуалізувати отримані раніше знання. 

Велике значення у формуванні правильних уявлень та по-
нять відіграє порівняння. К.Д.Ушинський назвав порівняння 
основою формування понять, рівно як і основою мислення. 
«Якщо ви хочете, щоб будь-який предмет зовнішньої природи 
був зрозумілим, то відрізняйте його від найбільш схожих з ним 
предметів та знаходьте у ньому схожість із найвіддаленішими 
від нього предметами: тільки тоді ви зможете пояснити всі 
суттєві ознаки предмету, а це означає, зрозуміти предмет» [4]. 

У навчанні рідної мови метод порівняння особливо важли-
вий для співставлення змістовної інформації та формально-лог-
ІЧНИХ характеристик граматичних категорій. Порівнювати не-
обхідно все: звуки співставляються між собою за звучанням та 
артикуляцією, букви - за графічною схожістю, звук та буква -
за сутністю понять, слова - за всім комплексом ознак, які їх 
відрізняють, морфеми - за словотворчим значенням та за відно-
шенням до кореня, орфограми - за видом та розташуванням у 
морфемах, способи перевірки орфограм - за алгоритмом дій і т. д. 
Так, наприклад, слова порівнюються за такою схемою (алгоритм 
порівняння слів): 

1. Зовнішня сторона: 
а) число букв та число звуків; 
б) наявність чи відсутність спільної частини (кореня); 
в) елементи складу слова (наявність префікса, суфікса, за-

кінчення, однакові вони чи різні); 
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г) позиція наголосу (падає на одну і ту ж морфему чи на різні). 
Граматична сторона: 
а) на яке питання відповідають слова; 
б) якою частиною мови являються; 
в) у як ій граматичній формі представлені (число, рід, 

відмінок, відміна та ін.). 
Внутрішня сторона - порівнюється семантика слів. 
У початковій школі спочатку з'ясовується лише дві позиції 

- кількість звуків (букв) та наявність спільної частини. Потім, 
у процесі ознайомлення дітей із граматичними категоріями, 
число позицій поступово збільшується - поступово додається 
питання та приналежність до слів-предметів або слів-дій та оз-
нак предметів, місце наголосу, число, рід тощо. 

Співставляючи слова, необов'язково їх порівнювати за всіма 
позиціями. Учитель може вказувати ті позиції, за якими необ-
хідно зробити порівняння (залежно від мети уроку). 

У спеціальній методиці навчання мови учнів із ТПМ немож-
ливо застосовувати будь-який метод у чистому вигляді, зважа-
ючи на особливості мовленнєвого та психо-фізичного розвитку 
молодших школярів. Методи застосовують в єдності. 

Кожний метод має свою структуру і передбачає викорис-
тання різних прийомів, тобто тих конкретних шляхів застосу-
ваннл методу, якими оперує вчитель, щоб навчити дітей. 

На уроках української мови у спеціальній школі для дітей 
із ТПМ доречні як загальнодидактичні, так і частковометодичні 
прийоми. Із загальнодидактичних досить ефективними вияв-
ляються прийом демонстрації (таблиць, схем, портретів, ма-
люнків), аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення. Широко 
використовують такі прийоми, як мовний розбір (частковий та 
повний; звуковий, морфологічний, синтаксичний та ін.), спи-
сування, переказ прочитаного тощо. Особливе місце у навчанні 
дітей із мовленнєвими вадами належить ігровим прийомам, 
особливо в період навчання грамоти. 

Засобами навчання різних категорій дітей виступають усне 
та письмове мовлення, наочний матеріал, технічні засоби. 

Незавжаючи на те, що існує різниця у застосуванні методів, 
прийомів та засобів навчання у спеціальній та загальноосвітній 
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школі, неправильно поділяти їх на загальні та спеціальні. Ра-
зом із тим вчитель має враховувати специфіку навчання. 

Так, писемне мовлення у спеціальній школі є не тільки 
предметом оволодіння, а й дидактичим засобом, який несе важ-
ливу корекційну функцію у формуванні усного мовлення, а та-
кож мовлення в цілому та словесно-логічного та абстрактного 
мислення. Наочні засоби, поруч із використанням їх з метою 
ілюстрації матеріалу, у значно більшій мірі застосовуються для 
забезпечення реальної основи під час семантизації лексики, 
речень, тексту та підведення дітей до наочно-дійових, образ-
них, а потім і словесно-понятійних узагальнень. 

Метод бесіди (особливо на початкових етапах навчання) мо-
дифікується так, що в процесі його використання стає необхід-
ним введення писемного мовлення та наочних засобів. Учитель 
чітко відбирає мовний матеріал своїх запитань, пояснень, ство-
рює найбільш сприятливі умови для контролю за сприйманням 
його мовлення учнями тощо. 

Ігрові методи навчання у спеціальній школі також мають 
свою специфіку. Так, якщо у масовій школі використання гра-
матичних та лексичних ігор має на меті урізноманітнити види 
занять, підвищувати інтерес до них, то у спеціальній школі вони 
є ефективним способом формування мотивів мовленнєвої діяль-
ності, спрямованих на розширення мовленнєвої практики 
спілкування, на усвідомлення значень слів, відношень між 
ними. 

Методи, які використовуються у спеціальній школі, умов-
но можна поділити на 2 групи. До першої групи входять методи, 
що сприяють формуванню та корекції мовлення учнів (наприк-
лад, методи та прийоми формування правильної звуковимови, 
прийоми формування лексичного складу та граматичної будо-
ви мови). До другої групи слід віднести методи, які застовують-
ся під час вирішення тих самих завдань, що вирішуються у ма-
совій школі. До них належать такі: методи вивчення грамати-
ки, фонетики, правопису (спостереження за мовним матеріа-
лом, його аналіз, порівняння з метою підведення дітей до розу-
міння граматичних закономірностей, до усвідомлення орфо-
графічного правила, метод роботи з підручником, самостійне 
виконання нправтаін.) . 
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Лекція 8. 
Тема: Організація навчально-виховного та корекційного 

процесу в школі для дітей з ТПМ (1 год.) 
План 

1. Школа для дітей із ТПМ - основний тип навчально-ви-
ховного закладу для дітей, що мають тяжкі мовленнєві пору-
шення. 

2. Види документації у спеціальній школі. 
3. Форми навчальної та корекційно-розвивальноїроботи у 

спеціальній школі. 

Школа для дітей з ТПМ являє собою тип спеціальної уста-
нови, який призначений для дітей, що мають тяжкі порушен-
ня мовлення: алалію, дитячу афазію, дизартрію, ринолалію, 
заїкання, ЗНМ, дисграфію та дислексію при нормальному слусі 
та первинно збереженому інтелекті. У зв'язку з відхиленнями 
в розвитку всіх компонентів мовлення (звуковимови, звуко-
сприймання, просодики, лексико-граматичної будови і зв'яз-
ного мовлення - ці діти не в змозі опанувати програму масової 
загальноосвітньої школи. 

Метою школи для дітей з ТПМ є: 
1) подолання різних видів порушень усного та писемного 

мовлення в процесі корекційного навчання з різних предметів; 
2) забезпечення міцного та свідомого засвоєння загально-

освітніх знань; 
3) корекція психофізичного розвитку дітей з ТПМ, їх ду-

ховний розвиток. 
Корекційно-розвивальні та загальноосвітні завдання скла-

дають зміст навчальної роботи, який відображено в навчальних 
планах та програмах. Основним документом, що регулює на-
вчально-виховний процес, є навчальний план. У ньому визна-
чені обов'язкові, варіативні та інваріативні предмети. До інварі -
ативних предметів належать: ЛФК, логоритміка, логопедія. Вони 
мають на меті корекцію первинних та вторинних порушень, роз-
ширення досвіду, соціально-психологічну адаптацію та трудову 
реабілітацію. Корекційні заняття проводять вчителі, логопеди 
та спеціалісти-дефектологи індивідуально або за підгрупами. 
Заняття з ЛФК проводять за медичними показниками. 
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На початку та в кінці року обов'язково складається картка 
мовленнєвих порушень, яка вказує на динаміку мовленнєвого 
розвитку дитини. 

Під час комплектування класів враховується рівень мовлен-
нєвого та психофізичного розвитку учнів. Як свідчить практи-
ка навчання, переважна більшість дітей (з алалією, дитячою 
афазією, дизартрією, ринолалією) мають вторинну затримку 
психічного розвитку, обумовлену системними мовленнєвими 
вадами. Лише 10 відсотків учнів мають нормальний інтелект та 
збережений загальний мовленнєвий розвиток (діти з тяжкими 
формами заїкання, складною дислалією, дисграфією, ринола-
лією та дизартрією). Наповнюваність класів коливається від 10 
до 15 учнів. Для дітей із моторною алалією, дитячою афазією, 
анартрією та тяжкою дизартрією створюються окремі класи з 5 
- 6 дітей. Дітей, що не засвоюють знань, умінь та навичок, виз-
начених програмою (з аграфією, складною дизграфією, акаль-
кулією), навчають за індивідуальними програмами. 

Навчальний процес у школі здійснюється диференційова-
но, з урахуванням структури дефекту, індивідуальних особли-
востей та можливостей дітей. 

Залежно від стану мовленнєвого та психічного розвитку учні 
засвоюють програму загальноосвітньої школи за 11 (10 років). 

У спеціальній школі існують такі види планування: 
1) календарні плани складаються на півріччя; 
2)поурочні плани; 
3) плани виховної роботи на півріччя та на тиждень. 
Основною формою навчальної та корекційно-розвиваль-

ної роботи у спеціальній школі є урок. Уроки проводяться в 
першій половині дня, розпочинаються о 9.00 ранку. У другій 
половині для з учнями проводять індивідуальні та підгрупові 
корекційно-розвивальні заняття, здійснюють виховну роботу. 
Виховна робота в школі спрямована на вирішення загальних 
завдань виховання (розумове, трудове, естетичне і т.д.), на по-
долання змін у поведінці дітей, на виховання повноцінної осо-
бистості дитини. 

І'гжим роботи затверджується радою школи. 
ІІрцін>м учнів здійснюється, як правило, до початку нав-

чального року. Відбір дітей веде міська ПМПК. Зарахування 
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дітей здійснюється наказом директора школи на підставі заяви 
батьків, висновків ПМПК та направлення органу державного 
управління освітою. Переведення учня до школи іншого типу 
вирішується педагогічною радою на підставі висновків шкільної 
ПМПК. 

Учні, які закінчили спеціальну школу, можуть продовжи-
ти навчання у будь-якому середньому та середньо-спеціально-
му навчальному закладі: ПТНЗ (професійно-технічних навчаль-
них закладах), вищих навчальних закладах 1 - 2 рівнів акреди-
тації (коледжах, технікумах), а також у загальноосвітніх шко-
лах, які готують за екстернатною формою навчання. 

Запитання і завдання до теми 
«Система навчання рідної мови дітей із ТПМ» 

1. Розкрийте поняття «Система навчання рідної мови дітей 
із ТПМ». 

2. На яких вихідних положеннях базується система навчан-
ня рідної мови дітей із ТПМ? 

3. У яких закладах навчаються діти, що мають тяжкі мов-
леннєві порушення? 

3. Розкрийте мету початкового курсу української мови у 
спеціальній школі для дітей із ТПМ. 

4. Як Ви розумієте висловлювання «практична спрямо-
ваність» навчання української мови в спеціальній школі? 

5. Вирішення яких завдань сприятиме реалізації мети фор-
мування мовлення як засобу спілкування та знаряддя мислен-
ня учнів спеціальної школи? 

6. Які основні передумови для вивчення української мови 
як предмета необхідно сформувати у дітей із ТПМ? 

7. Визначте основні завдання навчання мови як шкільного 
предмета: 

а) закріплення практично засвоєних учнями граматичних 
закономірностей на уроках розвитку мовлення; 

б) корекція та формування правильної звуковимови; 
в) оволодіння базовими поняттями та операціями мови; 
г) ознайомлення з будовою та складом рідної мови; 
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д) засвоєння систематичного курсу української мови; 
е) засвоєння елементарних теоретичних відомостей з фоне-

тики, граматики та правопису; 
є) удосконалення мовлення, збагачення мовної практики 

дітей. 
8. Розкрийте навчальні та корекційно-розвивальні завдан-

ня початкового курсу української мови у спеціальній школі. 
9. Якими базовими поняттями предмета «Українська мова» 

мають оволодіти учні у початковій школі? 
10. Розкрийте особливості мовленнєвого розвитку дітей, що 

навчаються у школі для дітей із ТПМ. 
11. У чому проявляється порушення лексичної та граматич-

ної семантики? Наведіть приклади. 
12. Яким чином вади мовленнєвого розвитку впливають на 

загальний стан психофізичного розвитку дітей? Наведіть при-
клади. 

13. Підготуйте реферат на тему «Особливості психофізич-
ного розвитку дітей із ТПМ». 

14. Назвіть основні розділи програми з рідної мови для учнів 
початкових класів. Розкрийте значення кожного з них для фор-
мування у дітей із ТПМ умінь та навичок із рідної мови. 

15. Які принципи лежать в основі побудови навчання рідної 
мови у спеціальній школі? Розкрийте їхню суть. 

16. Дайте характеристику методів та прийомів навчання 
рідної мови у спеціальній школі. В чому полягає специфіка їх 
використання на уроках мови? 

17. Який документ регулює навчально-виховний процес у 
спеціальній школі для дітей із ТПМ? 

18. Які форми навчальної та корекційно-розвивальної робо-
ти використовують у спеціальній школі? 

19. Які критерії лежать в основі комплектування класів у 
спецшколі? 

20. Перерахуйте основні документи, на основі яких здійс-
мюгті.ся прийом учнів до спецшколи для дітей із ТПМ. 

2 І. І Піди планування у спецшколі для дітей із ТПМ. 
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РОЗДІЛ II. 
Методика формування вимови та розвитку 

мовлення у лгів молодших класів школи для дітей 
із тяжкими порушеннями мовлення 
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10. Тоцька Н.І. Фонетика. Дидактичний матеріал з україн-
ської мови. - К.: Освіта, 1998. 

Лекція 9. 
Тема: Методика формування вимови у дітей 

із ТПМ (4 год.) 
План 

1. Звукова система української мови. 
2. Поняття про вимову. 
3.Характеристика вимовної сторони мовлення учнів із ТПМ. 
4. Завдання та складові частини роботи по формуванню 

правильної вимови. 
5. Організація та планування роботи по формуванню вимови: 
1) типологія уроків вимови; 
2) індивідуальні заняття з вимови. 

1. Звукова система української мови. 
Специфічною особливістю уроків української мови є їх зву-

кова природа. Основними компонентами звукової системи мови 
є фонетика і просодика. 

І. Фонетична система мови. 
Фонетика - звукова система мови як єдність її фізіологіч-

ного, акустичного та значеннєвого аспектів. 
Фонеми - це матеріальні носії мови. 
Звуки мови і фонеми не є тотожніми поняттями. Фонеми 

реалізуються у мовленні, перетворюючись у звуки. 
Вивчення звукової системи мови (фонетики) здійснюється 

в 3-х аспектах: 
1) Артикуляційний аспект (фізіологічний) - звуки вивча-

ються як наслідок певних рухів мовних органів. Вони створю-
ються коливаннями повітря та роботою органів артикуляційно-
го апарату. Це явище фізіологічне. 

2) Акустичний аспект (фізичний) - передбачає вивчення 
звуків з погляду їх звучання як явища фізичного. Вимовлений 
звук мис свою висоту, тембр, довготу звучання, які в сукупності 
називаються акустичними ознаками. Будь-які два звуки, які 
різняться за силою, довготою, тембром, є різними звуками. 
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Різниця між звуками мовлення залежить від того, в якій 
позиції в слові знаходиться звук (весна - весни; кігті - кіготь); 
від індивідуальної вимови кожного промовця. 

Незважаючи на те, що є різниця у вимові, ми впізнаємо сло-
во з цим звуком у мовленні. У всіх варіантах звучання слова є 
щось спільне, типове. Цей узагальнений звук і називається фо-
немою. 

Фонема - це узагальнений звукотип, який у живому людсь-
кому мовленні може мати різні варіанти звучання (залежно від 
позиції та індивідуальних особливостей). 

3) Власне мовний, лінгвістичний аспект (значеннєвий) -
має на увазі вивчення ролі звукової сторони мови з погляду її 
смислових функцій. Наприклад, звуки Н та Н' здатні розріз-
нювати слова: стан - стань; звуки А,У,И- розрізнюють сло-
ва: лак - лук - лик, а також форми слів: книга - книгу - книги. 

Отже, зміни одних фізичних ознак фонем, що вимовляють-
ся, не є суттєвими для мови. Зміни ж інших ознак фонем можуть 
призвести до заміни однієї фонеми іншою (б - п; м ' - м; з - с). 

Зміни т а к и х ф і зичних ознак як м ' я к і с т ь , твердість, 
дзвінкість, глухість є суттєвими для мови. Вони називаються 
розрізнювальними (диференціальними). Це такі ознаки, які ви-
користовуються для розрізнення фонем, вони є головними. 

Отже, фонема є мінімальною одиницею звукової будови 
мови. Найменші одиниці звукової системи мови, які здатні роз-
різнювати слова та їх форми, називаються звуками. 

Основними функціями фонем є: 
1)побутова; 
2) розрізнення значущих одиниць мови: морфем, слів, ре-

чень. 
Фонеми протиставлені одна одній за диференціальними 

ознаками: дзвінкість - глухість; твердість - м'якість. Такі про-
тиставлення називаються опозиціями, а звуки називаються опо-
зиційними (це звуки, які близькі за акустико-артикуляційни-
ми ознаками). 

В українській мові за диференціальними, смисло-розрізню-
вальними ознаками існує 6 голосних і 32 приголосних звуки. 

У мовленні фонеми об'єднуються у вимовні одиниці - скла-
ди. Склад - це мінімальна вимовна одиниця мовлення; це по-
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слідовність мовленнєвих рухів, яка утворюється «єдиним ди-
хальним поштовхом» (Стетсон); «єдиним імпульсом м'язового 
напруження» (Щерба); «внаслідок однієї керуючої команди» 
(Чистович). 

II. Просодична система мови. 
До звукових явищ мови належить словесний наголос та інто-

нація. 
Наголос - це зміна сили звучання голосних звуків. Його 

значення полягає в тому, що він стягує в єдиний комплекс зву-
кову оболонку слова; сприяє відмежуванню одного слова від 
іншого слова під час сприймання мовлення; має смислорозріз-
нювальну функцію. 

Інтонація - (лат. іпіопаге - гучно вимовляти) - це склад-
ний комплекс просодичних елементів, який включає мелоди-
ку, ритм, інтенсивність, тембр, темп, логічний наголос. 

Інтонація слугує на рівні речення для вираження різних 
синтаксичних значень і категорій, а також є засобом виражен-
ня експресії та емоцій. Це підвищення або зниження тону, яке 
супроводжує висловлювання. 

Інтонація оформлює фрази і сприяє відмежуванню одного 
речення від іншого та висловлюванню почуттів. 

За своєю суттю інтонація є соціальним явищем (у різних 
народів різне інтонаційне забарвлення мовлення). 

2. Поняття про вимову. 
Вимова - це процес утворення мовленнєвих звуків, який 

здійснюється дихальним, голосоутворюючим та звукоутворю-
ючим або артикуляційним відділами. Регулюється ЦНС. 

Психофізіологічні механізми оволодіння вимовою. 
Процес відтворення мовлення (вимова) дуже тісно пов'яза-

ний із процесом сприймання. Це два взаємопов'язаних та взає-
мообумовлених процеси (М.Х.Швачкін, М.І.Жинкін, Д.Б.Ель-
конін, І.А.Зимня, В.І.Бельтюков та інші). 

Звукові одиниці розглядаються в трьох аспектах: перцеп-
тнвпому, артикуляторному та акустичному. 

Оволодіння правильною вимовою залежить від нормально-
го функціонування моторних та сенсорних ланок мовленнєвого 
апарату. 
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Для того, щоб оволодіти правильною вимовою, дитина по-
винна: 

1) чітко і правильно сприймати звуки мовлення на слух; 
2) мати достатньо підготовлений для їх вимовляння арти-

куляційний апарат, завдяки роботі якого утворюються одиниці 
вимови — артикулеми. 

Психофізіологічними механізмами, що забезпечують пра-
вильну вимову, є: 

1) збережений фонематичний слух; 
2) розвинута моторика органів артикуляційного апарату; 
3) збережений кінесте1, ичний або пропріорецептивний аналіз; 
4) слуховий контроль за власним мовленням. 
Фонематичний слух - це тонкий систематизований слух, 

що має здатність здійснювати операції розрізнення та впізна-
вання фонем, які складають звукову оболонку слова. 

Фонематичне сприймання - це спеціальні розумові дії, 
спрямовані на диференціацію фонем і встановлення звукового 
складу слова. 

Кінестетичний аналіз - це аналіз положення та рухів 
органів артикуляції під час промовляння. 

Слуховий контроль - це розумова операція, яка забезпечує 
контроль за правильністю відтворення звукової сторони мовлен-
ня в її безперервному потоці складів. Завдяки слуховому конт-
ролю дитина здатна порівняти мовлення оточуючих з мовним 
еталоном та помітити недоліки у власній вимові. Реакція дити-
ни на свій дефект свідчить про усвідомлення мовного стандарту 
та сформованість фонематичних уявлень (правильних уявлень 
про звуковий склад слова). 

Вимовна сторона усного мовлення включає у себе: 
• артикулювання звуків та їх розрізнення; 
• передачу звукоскладової структури слів; 
• вимову слів, синтагм, речень; 
• дотримання ритму, темпу, наголосу та інтонації. 

3. Характеристика вимовної сторони мовлення учнів з ТПМ. 
Характеризуючи мовлення учнів підготовчого классу, Г.А.Ка-

ше відзначає: «Перш за все звертає на себе увагу вкрай непов-
ноцінне загальне звучання мовлення. Причиною такої непов-
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поцінності звучання є не лише неправильна вимова звуків, а й 
значні утруднення під час вимови слів різної складової будови, 
що виражається у спотворенні або заміщенні окремих звуків; 
перестановці або пропусках окремих складів» [2]. 

Оволодіння складовою структурою слова для цієї категорії 
дітей являє собою особливу трудність, що, в свою чергу, пере-
шкоджає оволодінню усним мовленням (вимовою окремих 
звуків; засвоєнням словникового запасу, граматичної будови 
мови та писемного мовлення). Це досить стійке порушення і 
зберігається воно значно довше, ніж порушення вимови окре-
мих звуків. Діти, навіть засвоївши правильну вимову звуків, не 
використовують їх у словах, складних за будовою. 

Частіше спостерігаються випадки спотворення звучання 
слів у самостійному мовленні, ніж у відображеному. Найбільш 
характерними є такі порушення: 

1) перестановки звуків без спотворення складів та ритміч-
ної структури слів. Загальний контур слова у таких випадках 
збережений (стакан - «скатан»; шкаф - «киїаф»; голова -
«логова» ); 

2) перестановки звуків зі зміною складової будови слова 
(звірі - «зіврі»; відро - «вірот» ); 

3) пропуски складів або окремих звуків чи груп приголос-
них (молоток «моток»;молоко - «моко»;брови — «бови»; стіл 

«тіл»; сковорода - «скаркова»; трактор - «тратко» ); 
4) неправильне вживання звуків, які правильно вимовляють-

ся, при збереженій загальній складовій та ритмічній структурі 
(лимон — «лилот»; капуста — «капуска»; книга — «клина» ); 

5) застрявання на попередньому слові, вплетення його еле-
ментів у слово (замок + зайчик - «зайкок» ). 

Спотворення звукоскладової структури слів частіше спос-
терігається у дітей з моторною алалією та дизартрією. Для 
алаліків більш характерним є нестійкість звукових образів слів 
(А. К. Маркова). Своєрідність таких спотворень викликана тим, 
що у зв 'язку з вимовними та сенсорними утрудненнями дити-
ни під час вимови слова звукова структура слова не виступає як 
цілісний звуковий комплекс. Звук може стати одиницею вис-
ловлювання. 
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Порушення складової структури слів різноманітні. Най-
більш характерними є такі: 

1) порушення кількості складів: пропуски (елізії); опущен-
ня складоутворюючої голосної (піаніно — «пініно» ); заміни 
складів (субституції). 

2) порушення послідовності складів у слові: перестановки 
(метатези); перестановки звуків сусідніх складів (бегемот -
«гебемот» ); подвоєння (редуплікація); 

3) спотворення структури окремого складу: скорочення груп 
звуків під час збігу приголосних; вставляння приголосного у 
склад (лимон - «лимонт» ). 

4) злиття двох слів в одне (контамінації); 
5) уподібнення (асиміляції) під впливом загальної схожості. 
6) заміна попередніх звуків наступними, забігання напе-

ред (антиципації: «лопата - лотата»). 
7) застрявання на звуці, на складі (персеверації - «білібіліте-

кар»). 
Найбільш поширеною помилкою є спрощення і пропуски 

складів. Такого типу порушення можуть бути наслідком недо-
статньої диференціації процесу гальмування в зоні слухового 
аналізатору і обумовленої ним слабкості фонематичного аналізу. 

З точки зору психологічних механізмів мовлення можна 
передбачити, що ці порушення пов'язані з порушенням про-
грамування та контролю. 

В основі порушень звуковимови можуть лежати: 
1) моторна незрілість артикуляційного апарату, що зазви-

чай супроводжується артикуляторною диспраксією, призво-
дить до пропусків та спотворень звуків; 

2) порушення фонематичного слуху, яке проявляється у 
замінах звуків, близьких за акустичними ознаками; 

3) порушення слухового контролю за власною вимовою, що 
проявляється у замінах звуків; 

4) порушення фонематичних уявлень, як і дорівнюють 
власній неправильній вимові, що, в свою чергу, проявляється в 
пропусках та замінах звуків; 

5) недостатня автоматизація вимовних навичок, що призво-
дить до різноманітних замін звуків, або до їх відсутності. 
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Порушення інтонаційної виразності мовлення 
У дітей спостерігаються порушення процесів сприймання 

та відтворення інтонаційних структур, що проявляється у 
такому: 

- використанні неправильного наголосу в словах; 
- відсутності наголосу; 
- труднощах диференціації інтонаційної різниці на прак-

тичному рівні; 
- замінах питальної інтонації розповідною за умов однако-

вої сили голосу; 
- перенесенні логічного наголосу на інше слово в реченні; 
- відтворенні всіх речень тільки з однією інтонацією; 
- спробах необґрунтованого та неодноразового підвищення 

та зниження сили голосу в межах фрази. 
При цьому найбільш збереженою є інтонація питальна та 

розповідна. Процес слухової диференціації інтонаційних струк-
тур видається більш порушеним, ніж процес їх самостійної ре-
алізації. 

Отже, характерні порушення фонетичної та просодичної 
сторін мовлення дітей із ТПМ дозволяють визначити основні 
напрямки спеціальної корекційно-логопедичної роботи. Ця 
система роботи спрямована на подолання різних за характером 
вад звукової системи мови у молодших школярів. 

4. Завдання та складові частини роботи по формуванню 
правильної вимови. 

Основною метою розділу програми «Вимова» є формування 
у школярів чіткого, зрозумілого, виразного мовлення. Така ро-
бота здійснюється на спеціальних уроках вимови та індивіду-
альних заняттях. Між ними існує тісний взаємозв'язок. 

Основними напрямками роботи є такі: 
1) формування правильної звуковимови; 
2) корекція та розвиток фонематичного сприймання та фо-

нематичних уявлень; 
3) робота над складовою структурою слів; 
Л) розвиток інтонаційної сторони мовлення; 
5) формування початкових навичок звукового аналізу та 

синтезу. 
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Розглянемо їх більш детально. 
1. Під формуванням правильної звуковимови розуміють 

оволодіння правильною артикуляцією звуків у поєднанні з роз-
витком слухового (фонематичного) сприймання. 

З цією метою використовують вправи на розвиток рухли-
вості та чіткості рухів артикуляційного апарату. Саме 
розвиток кінестетичної та кінетичної основи артикуляц-
ійних рухів, їх динамічної координації є одним із важливих 
завдань як індивідуальних занять, так і уроків вимови. В про-
цесі формування правильної артикуляції звертається увага як 
на кінестетичні відчуття під час правильної вимови, так і на 
оральний образ звуків. 

Підготовка артикуляції є базою для вимови звуків. Не менш 
важливим є розвиток фонематичного сприймання, що і вис-
тупає наступним завданням корекційної роботи по формуван-
ню правильної звуковимови. 

Учителю-логопеду важливо визначити правильну послідов-
ність у роботі над звуками під час формування їх нормативної 
вимови та розрізненні. 

Логопедична робота по уточненню та закріпленню диферен-
ціації звуків проводиться з опорою на різні аналізатори (мов-
нослуховий, мовноруховий, зоровий таін.) , максимально вико-
ристовуючи найціліші ланки, як і входять до складу психофізіо-
логічної структури процесу вимови. Починають роботу по ди-
ференціаці ї звуків , я к і змішуються у вимові , з опорою на 
найбільш збережене зорове сприймання, тактильні та кінесте-
тичні відчуття (при збереженій звуковимові). 

При цьому враховується, що удосконалення слуховимовних 
диференцировок здійснюється більш успішно в тому випадку, 
якщо воно проводиться у тісному зв 'язку з розвитком слухової 
уваги, мовно-слухової пам'яті , слухового контролю та фонема-
тичного аналізу та синтезу. 

Логопедична робота, спрямована на диференціацію звуків, 
які змішуються, включає два етапи: на першому етапі у дітей 
виробляється уміння розрізнювати кожен зі змішуваних звуків 
окремо. Робота проводить у такій послідовності: 

1. Уточнення артикуляції та звучання звука з опорою на зо-
рове, слухове, тактильне сприймання та кінестетичні відчуття. 
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2. Виділення та впізнавання звука на фоні інших звуків, 
складу, слів. 

3. Визначення спільного звука в словах. 
4. Формування уміння визначати наявність та місце звука в 

слові (початок, середина, кінець). 
5. Визначення місця звука в слові по відношенню до інших 

звуків (який звук за рахунком, перед яким звуком чується або 
після якого звука вимовляється у слові) 

6. Придумування слів на цей звук. 
7. Виділення слів із цим звуком із речення, тексту. 
8. Виконання письмовил вправ: вставити пропущену букву 

в слово; доповнити речення словом із заданим звуком, записати 
слова з цим звуком під відповідною буквою. 

Після відпрацювання кожного зі змішуваних звуків пере-
ходять до другого етапу — їх слухової та вимовної диференці-
ації. Диференціація звуків здійснюється в тій самій послідов-
ності, що і робота по уточненню слухової та вимовної характе-
ристики кожного зі змішуваних звуків. Мовленнєвий матеріал 
включає слова зі звуками, які змішуються у вимові, на письмі 
та при читанні. Кожний зі звуків у процесі роботи співвідно-
ситься з відповідною схемою та буквою. При цьому значне місце 
займають письмові вправи, які закріплюють диференціацію 
звуків. До них відносять вправи на списування різного за склад-
ністю вербального матеріалу, який містить змішувані фонемог-
рафеми, зорово-слухові, слухо-зорові, зорові та слухові диктан-
ти, самостійне записування назв картинок, складання речень 
за картинками, складання оповідання за картинкою тощо. 

Поруч із корекцією слухового сприймання, велику увагу 
приділяють розвитку слухової уваги та контролю, мовно-
слухової пам'яті у процесі виконання різних вправ та завдань. 
Наведемо приклади: 

1. Виконання дитиною доручень (інструкцій) з дальшим 
словесним звітом про їх виконання. Мета цих вправ - привчити 
дитину вслухатися в мовлення, привертати її увагу до слухової 
сторони мовлення. 

2. Впізнавання та запам'ятовування слів. Учням пропону-
ють підняти руку, якщо вони почують задане слово. Починають 
роботу зі слів, далеких за звучанням та значенням, переходячи 
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на слова, які близькі за звуковим складом або значенням. Мо-
жуть використовуватися навіть форми одного слова. 

3. Оцінювання правильності вимови слів-паронімів. Педа-
гог пропонує дітям розглянути малюнки, на яких зображено 
слова-пароніми, називає їх і просить дітей оцінити правильність 
його висловів. 

Це коза. (Ні, це коса). Це дрова. (Так, це дрова). Це коса. 
(Ні, це коза). Це трава. (Так, це трава) тощо. 

4. Оцінювання правильності вимови слів-назв предметних 
малюнків. 

Педагог пропонує дітям розглянути малюнки. Він називає 
зображені на них предмети, зумисно спотворюючи вимову од-
ного чи кількох звуків, і просить дітей оцінити правильність 
своєї вимови. 

Це шобака. (Ні, це собака). Це суба. (Ні, це шуба). Це рука. 
(Так, це рука). Спочатку пропонується вимова, яка не є іден-
тичною до вади дитини. Інструкція: «Почувши правильну ви-
мову плесни в долоні»). 

5. Відтворення низки звуків, складів та слів, далеких, а 
потім близьких за акустичними характеристиками. 

При формуванні функції слухового контролю слід врахову-
вати той факт, що школярі найбільш вдало здійснюють конт-
роль за мовленням педагога, ніж за власним, тому, у першу чер-
гу, слід пропонувати їм завдання, при виконанні яких удоско-
налюється уміння контролювати та оцінювати чужу правильну 
і помилкову вимову, яка відрізняється від власної та аналогічна 
їй, а потім завдання, що вимагають оцінювання результатів влас-
ної вимови (методика Є.А. Данілавічюте). 

Під час формування правильної вимови слів велику увагу 
слід приділяти розвитку навичок часткового та повного зву-
кового аналізу. 

Звуковий аналіз - це розумова та мовленнєва дії, які спря-
мовані на визначення кількості та послідовності звуків у слові. 

Повноцінний звуковий аналіз стає можливим лише за умов 
сформованості слухового контролю на фонологічному рівні. 
Передусім це пов'язано з тим, що слуховий контроль забезпе-
чує формування фонематичних уявлень (адекватних мовним 
нормам), з іншого ж боку, контроль зумовлює виявлення будь-
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яких допущених помилок і їх виправлення самою ж дитиною 
без допомоги дорослого. 

Слід відзначити, що при сформованості чітких, стійких 
фонематичних уявлень правильний звуковий аналіз стає мож-
ливим навіть у дітей з дефектною звуковимовою. Це особливо 
важливо враховувати, коли з об'єктивних причин процес ко-
рекції звуковимовної сторони мовлення не завершився до по-
чатку шкільного навчання. Маються на увазі діти з дизартрією, 
ринолалією, моторною алалією тощо. 

Наведемо приклади вправ по формуванню навичок частко-
вого звукового аналізу. 

1. Виділення звука з ряду голосних, приголосних, визна-
чення його місця в ряді: А, У, И. Інструкція: чи чуєш ти звук 
А? Де він стоїть? (поступово збільшують кількість звуків). 

2. Виділення наголошеного та ненаголошеного голосного з 
позиції початку, середини та кінця слова. 

3. Виділення приголосного з позиції початку, кінця та се-
редини слова. Зазначимо, що щілинні звуки легше виділяють-
ся з позиції початку слова, вибухові - з позиції кінця слова. 

4. Визначення спільного звука в словах. 
5. Визначення місця звука в слові: - де знаходиться звук 

«О» в слові - «вікно»? 
Зміст та послідовність роботи по формуванню навичок зву-

кового аналізу та синтезу буде детально розглянуто нами у на-
ступному розділі «Методика навчання грамоти дітей із ТПМ». 

Таким чином, формування правильної звуковимови перед-
бачає: 

1) розвиток моторики органів артикуляційного апарату; 
2) корекцію та розвиток слухового сприймання та фонема-

тичних уявлень; 
3) розвиток слухової уваги, слухового контролю та мовно-

слухової пам'яті; 
4) формування початкових навичок часткового звукового 

аналізу та синтезу. 
2. Корекційній роботі над складовою структурою слів на-

лежить вагоме місце на уроках вимови. 
Одним із прийомів оволодіння вимовою слів нової складової 

структури є заучування слів по складах з опорою на схему. 
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Послідовність оволодіння складовою будовою слів. 
1. Відтворення двоскладових слів, які складаються з відкри-

тих складів (І-ра,ри-ба), та односкладових слів типужак. 
2. Відтворення трьохскладових слів, що складаються з від-

критих складів (ма-ли-на, ма-ши-на, ко-ро-ва). 
3. Відтворення двоскладових слів із закритим складом (бу-

фет, ко-мар); зі збігом приголосних в середині слова (бан-ка, 
гіл-ка, пар та); що складаються із закритих складів (тюль-пан, 
ком-пот, ком пас). 

4. Відтворення трьохскладових слів із закритим складом на 
кінці (бе-ге-мот, ка-ра-вай, те ле фон, пи-ле ^ос); з одним збі-
гом приголосних (кім-на-та, ко-роб-ка), з подвійним збігом 
приголосних (таб-лет-ка, мот-рій-ка ). 

5. Відтворення односкладових слів зі збігом приголосних 
на початку чи в кінці слів (стіл, кріт, ліфт, шкаф), з подвійним 
збігом приголосних (гвинт). 

6. Відтворення чотирьохскладових слів, починаючи з про-
стих (че-ре-па-ха, пі-а-ні-но). 

Вимові слів різної складової будови передують вправи з ви-
мови різних складів: 

A) відтворення різної кількості складів (ма-мо-му-ми-мі); 
Б) поступове прискорення темпу вимови; 
B) збільшення кількості елементів складового ряду; 
Г) ускладнення будови окремих елементів ряду (передуван-

ня закритих та відкритих складів, а також складів зі збігом при-
голосних на початку і в кінці складу: ант нта-тна). 

Також проводиться робота з розвитку мовленнєвого дихан-
ня: проспівування голосних; складів; слів. 

3. Дуже важливе місце на уроках вимови займає робота над 
просодичною стороною мовлення учнів — наголосом та інто-
нацією. 

Робота над наголосом включає: 
1) знаходження наголошеного та ненаголошеного голосно-

го в складах під час їх повторення. Дітям пропонується послу-
хати складовий ряд, повторити його та назвати наголошений 
склад: п"а - по, па - п"о. Поступово кількість елементів у ряду 
збільшується до чотирьох складів. При цьому спочатку пропо-
нують склади з однаковим приголосним; 
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2) знаходження наголошеного та ненаголошеного голосно-
го в серії з двох-чотирьох складів. Дітям пропонується визна-
чити і назвати наголошений голосний, наголошений склад: д"а 
— ро, да — р"о, ми —м"а — му — си; 

3) визначення наголошеного складу в словах, які склада-
ються з двох-чотирьох складів; 

4) виділення наголошеного складу у письмових вправах: 
- записати слово, поділити його на склади та поставити на-

голос; 
- з почутого слова записати лише наголошений склад; 
- підібрати схему до почутого слова; 
- самостійно скласти схему до слова. 
Корекційна робота по формуванню інтонаційної вираз-

ності мовлення включає в себе роботу над розвитком відчут-
тя ритму: 

1) сприймання ритму: 
- прослухати ізольовані удари і визначити кількість ударів 

шляхом показування відповідної картки - 11,111,1111. 
- прослухати серії простих ударів і покази картку - IIII , II 

II II. 
- прослухати серії акцентованих ударів (з наголосом), по-

казати відповідну картку. 
2) відтворення ритму: 
- відстукати за наслідуванням, без опори на схему прості 

ізольовані удари; 
- відстукати серії простих ударів; 
- відстукати серії акцентованих ударів; 
- записати умовними знаками запропоновані удари, їх серії 

(переведення слухового образу в зорові схеми); 
- самостійно відтворити за певною карткою удари та їх серії 

(переведення зорових схем у моторні). 
Робота над інтонацією проводиться в декілька етапів: 
1) формування уявлень про інтонаційну виразність в 

імпресивному мовленні; 
2) формування уявлень про інтонаційну виразність в експ-

ресивному мовленні. 
Головна мета - показати, що усе багацтво людського мов-

лення виражається емоційністю почуттів за допомогою сили, 
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темпу, модуляції, висоти та тембру голосу. Учитель привертає 
увагу дітей до існування різних інтонацій: питальної, розповід-
ної, спонукальної, окличної. 

Пропонується така послідовність роботи: 
1. Починають роботу над розповідним реченням, пояс-

нюється суть розповідної інтонації, пропонується відповідна 
схема: 

• 

Зачитуються декілька речень, різних за інтонацією. Діти 
мають визначити речення, яке відповідає цій схемі. 

1. За аналогією проводиться робота над питальною інтона-
цією » 

та окличною інтонацією (підвищення голосу, яке триває): 

Таким чином проводять роботу і в експресивному мовленні. 
Якщо дитині важко вимовити речення, роботу починають зі 
співів голосних з опорою на різні схеми: 

5. Організація та планування роботи по формуванню вимови. 
Корекційна робота по формуванню звукової культури мов-

лення проводиться на спеціальних уроках «Вимова», які перед-
бачені навчальним планом, та індивідуальних заняттях вчите-
лем-логопедом. 

Тематика уроків визначається програмою. Наведемо схему 
уроку «Вимова». 

1. Розвиток моторики артикуляційного апарату та мовлен-
нєвого дихання (5-7 хвилин): 

- безпосередньо перед вивченням звука з метою підготовки 
правильного артикуляційного укладу); 

- для активізації м'язів артикуляційного апарату на почат-
ку уроку. 
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другому півріччі артикуляційні вправи вибірково підбирають-
ся вчителем у залежності від того, вимова яких звуків залиши-
лася неправильною у переважної більшості учнів. Це можуть 
бути вправи на вимову різних звукокомплексів, чистомовок, ско-
ромовок. 

2. Повторення вивчених звуків (5-7 хвилин): відбір ма-
люнків із певним звуком, придумування слів, словосполучень 
та речень на заданий звук, пригадування віршів із цим звуком. 
Завдання проводять у вигляді ігор: «Звук загубився», «Хто 
більше», «Четвертий зайвий», «Підкажи словечко», «Виправ 
помилку» та ін. 

3. Вивчення нового звука (15-20 хвилин): 
- вправи на розвиток фонематичного сприймання; 
- вправи на закріплення вимови звука в складах, словах 

певної складової будови та реченнях; 
- вправи на розвиток часткового фонематичного аналізу та 

синтезу: «Запам'ятай слова та визнач у них спільний звук», 
«Визнач місце звука в слові та розташуй їх у відповідні колон-
ки», «Живі звуки та склади» і т.д. 

4. Закріплення вимови слів і речень різної складності на 
матеріалі вивчених звуків: 

A) вправи на розвиток слухової уваги та слухомовленнєвої 
пам'яті: 

запам'ятовування мовного матеріалу (слів, речень, віршо-
ваних текстів); 

- запам'ятовування, виконання та звіти про виконання сло-
весних інструкцій; 

- відтворення складових рядів, рядів слів; 
Б) вправи на розвиток почуття ритму; 
B) робота над наголосом. 
5. Підготовка до аналізу та синтезу звукового складу мов-

лення (5-7 хвилин): 
- вправи на виділення звука з ряду звуків; 
- визначення місця звука, послідовності звуків тощо. 
У букварному періоді навчання вправи по формуванню по-

вного звукового аналізу частіше проводяться на уроках грамоти. 
Після 20-25 хвилин уроку проводиться фізична хвилинка 

чи рухлива гра, спрямована на розвиток загальної та дрібної 
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моторики (вправи на точність, координацію та переключення 
рухів; поєднання рухливих вправ із мовленнєвими завданнями. 

5. Заключна частина: підсумки уроку, оцінювання. 
Домашнє завдання не задається. 
На індивідуальних заняттях здійснюється постановка 

звуків, які неправильно вимовляються учнями, їх автоматиза-
ція та диференціація. Значна роль приділяється корекції та роз-
витку моторики артикуляційного апарату з метою вироблення 
у дітей правильних та чітких кінестезій, а також розвитку фо-
нематичних процесів - сприймання та уявлення. В залежності 
від індивідуальних особливостей дитини проводиться рооота над 
розвитком дрібної моторики пальців рук (особливо у дітей із ди-
зартрією, ринолалією, алалією та заїканням), розвитком пору-
шених або недорозвинених психічних процесів - сприймання, 
мислення, пам'яті та уваги. Разом із цим на індивідуальних 
заняттях відпрацьовується та закріплюється той матеріал, який 
був незасвоєний учнем на уроці. 

Запитання та завдання до теми 
1. Назвіть основні компоненти звукової системи мови. 
2. Що таке фонема? Скільки фонем в українській мові? 
3. У чому полягає значення наголосу та інтонації? 
4. Що таке вимова? Розкрийте психофізіологічні механіз-

ми оволодіння вимовою. 
5. Що включає в себе вимовна сторона усного мовлення? 
6. Що включає в себе просодична система мови? 
7. Які звуки називають опозиційними? Наведіть прикла-

ди. 
8. Назвіть основні причини порушень звуковимови. 
9. Дайте визначення фонематичному сприйманню, фоне-

матичним уявленням, слуховому контролю, кінестетичному 
аналізу та розкрийте їх значення у процесі формування пра-
вильної звуковимови. 

10. Який характер мають порушення звуковимови у дітей 
із ТПМ? Назвіть основні типи помилок у вимові молодших шко-
лярів із ТПМ. 

11. У чому проявляються порушення складової структури 
слів? Наведіть приклади. 
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12. У чому проявляються порушення інтонаційної вираз-
ності мовлення? 

13. У чому полягає мета розділу програми «Вимова»? 
14. Розкрийте методику роботи, спрямовану на диференці-

ацію звуків, що змішуються у вимові. 
15. Наведіть приклади вправ з розвитку рухливості та 

чіткості рухів артикуляційного апарату у дітей із ТПМ. 
16. Наведіть приклади вправ та завдань з розвитку фонема-

тичного сприймання, слухової уваги та мовно-слухової пам'яті. 
17. Розкрийте методику формування звуко-складової 

структури слів. Наведіть приклади вправ по формуванню скла-
дового аналізу та синтезу. 

18. Методика роботи над наголосом. Наведіть приклади 
вправ. 

19. Методика формування інтонаційних умінь та навичок. 
20. Орієнтуючись на програму, розробити план-конспект 

уроку вимови. 
21. Скласти план-конспект індивідуального заняття по фор-

муванню правильної звуковимови. 

Лекція 10. 
Тема: Методика формування та розвитку словника 

та граматичної будови мовлення молодших школярів 
із ТПМ (4 год.) 

1. Теоретико-методологічні основи розвитпку мовлення 
учнів із ТПМ. 

2. Основні завдання по формуванню словникового запасу. 
3. Основні напрямки та зміст роботи з розвитку лексич-

ної сторони мовлення у дітей із ТПМ. 
4. Зміст та методика корекційної логопедичної роботи над 

словом на уроках рідної мови у спеціальній школі. 
5. Робота над граматичною будовою мовлення дітей з ТПМ 

на уроках розвитку мовлення. 

1. Бартєнєва Л. Мовленнєва готовність семирічок із НЗНМ 
до засвоєння норм правопису / / Дефектологія. - 2000. - №1. -
С. 34-38. 
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2. Бессонова Т.П. Подготовка учащихся к усвоению правил 
правописания и грамматики на уроках развития речи / / Дефек-
тология. - 1973. - №3. 

3. Винокур А.С. Подолання мовного недорозвинення у дітей 
молодшого шкільного віку. - К.: Радянська школа, 1977. 

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи 
учащихся начальньїх классов: Кн. для логопедов. - М.: Просве-
щение, 1991. 

5. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и мето-
д и коррекционной работьі логопеда на школьном логопункте: 
Пособие для логопеда. - М.: Просвещение, 1991. 

6. Жильцова О.Л. Недоліки мовлення дітей і шляхи їх по-
долання. - К.: Рад. школа, 1971. 

7. Иваненко С.Ф. Из опьіта работьі по коррекции наруше-
ний устной и письменной речи у младших школьников / / Де-
фектология. - 1988. - №4. - С. 81-84. 

8. Кроткова Л.А. Усвоение словосочетаний существитель-
ньіх с прилагательньїми на уроках развития речи в младших 
классах школьї для детей с тяжельїми нарушениями речи / / 
Вопросьі логопедии. - М., 1978. 

9. Кроткова Л.А., Юсимова Г.А. Формирование граммати-
ческих обобщений при усвоении множественного числа имен 
существительньїх в младших классах школьї для детей с тяже-
льїми нарушениями речи / / Речевьіе расстройства у детей и ме-
тодьі их устранения. - М., 1978. 

10. Крьілова Н.Л. Работа по преодолению аграмматизма у 
учащихся с речевьім недоразвитием на уроках произношения / 
Приготовительньїй класе / / Дефектология. - 1974. - №6. 

11. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционньїх 
классах. - М., 1998. 

12. Малярчук А.Я. Розвиток усного та писемного мовлення 
молодших школярів / А.Я.Малярчук. - К . : Літера ЛТД, 2008. -
336 с. 

13. Методические рекомендации по преодолению первич-
ньіх нарушений речевого развития у учащихся подготовитель-
ного и первого классов школьї для детей с тяжельїми наруше-
ниями речи / Сост. Соботович Е.Ф. - К., 1989. 
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14. НиколаеваС.М. Из опьіта работьі по упорядочению грам-
матического строя у учащихся с НОНР// Дефектология. - 2000. 
- №1. - С. 86-96. 

15. Развитие понимания речи у младших школьников с ре-
чевьім недоразвитием. Методические рекомендации / Под ред. 
Тарасун В.В. - К., 1992. 

16. Савчук Е.Я. Обучение детей с ОНР согласованию слов-
признаков с существительньїми / / Дефектология. - 2000. - №4. 
- С . 78-84. 

17. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их 
преодоление у младших школьников. - М.: Владос, 1995. 

18. Скрипник Т. Наукове підґрунтя дослідження складни-
ків мовленнєвої діяльності в контексті корекційно-превентив-
ного навчання / / Дефектологія. - 2000. - №4. - С. 20-24. 

19. Соботович Е.Ф. Формирование правильной речи у детей 
с моторной алалией. - К., 1981. 

20. Соботович Е.Ф. Нарушения речевого развития у детей и 
пути их коррекции. - К.: ІСДО, 1995. - 204 с. 

21. Соботович Е.Ф. Методика вьіявления речевьіх наруше-
ний у детей и диагностика их готовности к школьному обуче-
нию. - К . , 1998. 

22. Соботович Є., ТрофименкоЛ. Особливості засвоєння діть-
ми із НЗНМ узагальненого лексичного значення слова та його 
понятійної співвіднесеності / / Дефектологія. - 2000. - №1. -
С .16-19 . 

23. Соколова Н.В.Обучение детей с ФФН и ОНР навику упот-
ребления предложно-падежньїх форм//Дефектология. - 1999. 
- №1. - С. 55-58. 

24. СпироваЛ.Ф. Особенности речевого развития учащихся 
с ТНР. - М.: Педагогика, 1980. 

25. Спирова Л.Ф. Усвоение детьми с ОНР словосочетаний, 
составленньїх по способу падежно-предложного управлення / / 
Дефектология. - 1973. - №6. - С. 30-35. 

26. Тарасун В.В. Тестьі учебньїх способностей для І класса. 
К., 1992. 

27.Тарасун В.В. Причиньї неуспеваемости по русскому язьі-
ку учащихся младших классов, имеющих тяжельїе нарушения 
речи / / Дефектология. - 1983. - №3 - С. 27-35. 
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28. Тарасун В.В. Концепція Державного стандарту освіти 
учнів з порушеннями мовленнєвого розвитку / / Дефектологія. 
- 2 0 0 0 . - № 2 . - С . 2 

29. Тарасун В.В. Морфофункціональна готовність дітей з 
особливостями у розвитку до шкільного навчання: діагностика 
і формування. Монографія. - К.: Видавництво Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2008. 

30. Теорія та практика сучасної логопедії: 36. наукових 
праць: Вип. 1 - 4 . - К.: Актуальна освіта, 2007. 

Випуск 2 
Бартєнєва Л.І. Діагностика системи морфологічної слово-

зміни у дітей із НЗНМ. 
Пахомова Н. Умови формування мовленнєвої компетенції у 

дітей старшого дошкільного віку з дизартрією. 
Випуск З 
Трофименко Л.І.Формування морфологічної системи сло-

вотворення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ. 
Заплатна С.М. До питання обстеження синонімічних за-

собів мови у дітей із ЗНМ. 
Випуск 4 
Трофименко Л.І. Засвоєння синонімії дошкільниками із 

ЗНМ. 
Грибань Г. Психологічні передумови оволодіння лексичною 

семантикою молодшими школярами із ТПМ. 
31. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе де-

тей с общим недоразвитием речи в условиях детского сада. — 
М.: Альфа, 1993. - 8 4 с. 

1. Теоретико-методологічні основи розвитку мовлення 
учнів із ТПМ. 

Розвиток усного та писемного мовлення учнів повинно спи-
ратись на взаємозв'язок та взаємообумовленість ґенези мовлен-
нєвої діяльності дітей, його немовленнєвої сфери, закономірно-
стей цілісного розвитку особистості та формування у дитини 
основ наукового світогляду. 

Одним із провідних напрямків оволодіння мовою є розроб-
ка системи мовленнєвого розвитку учнів з ТПМ. 

Поняття «розвиток мовлення» розглядається як процес 
якісних і кількісних змін у мовленні молодшого школяра із 
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ЗНМ, що обумовлене розвитком його свідомості та різних форм 
мислення. Показником розвитку мовлення виступає ціла низ-
ка характеристик. Так, рівень розвитку зв'язного мовлення 
повинен, у першу чергу, відповідати комунікативним потре-
бам особистості та емоційному спілкуванню. 

З точки зору педагогіки та психолінгвістики «мовленнєвий 
розвиток» розглядається як більш широке поняття. Це процес 
становлення особистості дитини як носія мови. Мовленнєвий 
розвиток має на увазі і творче засвоєння рідної мови, оволодін-
ня культурою мовлення і набуття індивідуальних мовлен-
нєвих особливостей (точності, виразності, образності). 

Таким чином, цей процес (процес розвитку мовлення) є умо-
вою і засобом цілісного розвитку особистості учня як суб'-єкта 
спілкування, пізнання оточуючої дійсності, а також діяльності 
(О.О.Леонтьєв, Т.Г.Рамзаєва). 

Повноцінне засвоєння дітьми із ТПМ програмових вимог 
загальноосвітніх шкіл є можливим за умов паралельної мовної 
освіти учнів та їхнього мовленнєвого розвитку (корекції та 
компенсації недоліків у мовленні). При такому підході корек-
ційного впливу зростає частка тих теоретичних знань та прак-
тичних умінь у сфері рідної мови, які засвоюють учні із мовлен-
нєвими вадами. 

Оптимізації навчально-корекційного впливу сприяють про-
цеси інтеграції міждисциплінарних зв'язків предметів рідної 
мови та логопедичних занять, оновлення методологічної бази, 
підсилення ідей психологізації (урахування психологічного 
розвитку дитини) та гуманізації корекційного впливу. На тра-
диційних та інноваційних уроках діти вивчають поглиблений 
зміст понять, термінів, засвоюють алгоритми рішень розумо-
вих або мовленнєвих задач. Робота над словом, реченням та зв'яз-
ним мовленням відбувається паралельно на спеціальних уро-
ках з розвитку мовлення та логопедичних заняттях. Однак фор-
ма уроків та їх зміст можуть підкорятися відпрацюванню окре-
м их умінь та навичок. 

Мовленнєва діяльність дітей із системними мовленнєвими 
видами формується у всіх її аспектах: у плані сприймання, по-
родження та продукування усної та писемної форм мовлення. 
Відбувається її становлення та здійснення корекції смислово-
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го, мовного та рівня моторної реалізації зовнішнього висловлю-
вання. 

Пріорітетним напрямком логопедичного впливу є робо-
та над мовним рівнем продукування мовлення як найбільш 
значущим для засвоєння дітьми всього циклу «рідної мови» у 
початковій школі. 

Перший аспект оволодіння мовленнєвою діяльністю 
передбачає практичне оволодіння мовленням. Вже на почат-
кових етапах корекційної роботи в процесі мовленнєвого спілку-
вання діти вчаться правильно будувати речення. 

У словникоьій роботі на перший план висувається семан-
тичний аспект, бо лише свідоме володіння дитиною значен-
ням слова (синонімічними, антонімічними, полісемічними 
відношеннями) приводить дитину до свідомого вибору слів та 
словосполучень, а також їх точного використання під час побу-
дови зв'язного висловлювання. 

У процесі формування граматичної будови мови особливого 
значення надається розумінню ролі синтаксису у побудові тек-
сту. З цією метою учні із ТПМ навчаються не тільки будувати 
прості непоширені, поширені та складні речення. У них форму-
ються уміння правильно узгоджувати та змінювати в них слова. 

Основою свідомого висловлювання є становлення мовних 
узагальнень (звукових, морфологічних, лексичних, граматич-
них та синтаксичних). 

Розвиток умінь і навичок монологічного мовлення передба-
чає розвиток таких якостей мовлення, як зв'язність і цілісність. 
Вони тісно пов'язані між собою, відповідають меті комунікації 
та характеризуються комунікативною спрямованістю, логікою 
викладення матеріалу, структурою і певною організацією мов-
них засобів. Зв'язність мовлення дітей із ТПМ може бути сфор-
мованою лише на основі уявлень про структуру висловлювання 
та її особливостей у кожному типі тексту, а також про способи 
внутрішніх текстових зв'язків. 

Робота над розумінням особливих типів висловлювань має 
свою специфіку на кожному етапі логопедичного впливу. У мов-
леннєвому розвитку молодших школярів із ЗНМ відводиться 
велике місце елементам орфоепії, риториці, словесності і мов-
леннєвій етиці. Діти вчаться уважно слухати співбесідника, 
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приймати позицію того, хто говорить, брати активну участь у 
діалозі, а також здійснювати монолог. 

Робота над розвитком зв'язного мовлення включає вправи з 
удосконалення техніки мовлення. До таких вправ належать 
дихальні, артикуляційні та голосові. 

Другий аспект оволодіння мовленнєвою діяльністю пе-
редбачає усвідомлення закономірностей побудови та функ-
ціонування мови з метою оволодіння писемним мовленням, 
зокрема граматико-орфографічними знаннями, уміннями та 
навичками. З цією метою проводиться робота над розвитком всіх 
когнітивних процесів, мисленнєвих операцій аналізу, синте 
зу, узагальнення, класифікації, а також мовних узагальнень 
(фонематичних (звукових), морфологічних, лексичних, грама-
тичних, синтаксичних) та мовленнєвих здібностей. 

Високий рівень мовленнєвого та інтелектуального розвит-
ку дітей забезпечується високим ступенем усвідомлення ними 
мовних закономірностей, сформованим умінням виділяти сло-
воформи як мовні (смислові) одиниці. На початкових етапах 
оволодіння писемним мовленням важливим компонентом та 
умовою його засвоєння є сформованість сенсорно-перцептив-
ного рівня сприймання мовлення, фонематичних узагальнень 
та звуко-буквеного аналізу та синтезу. 

Під час планування логопедичної роботи необхідно врахо-
вувати зв'язок розвитку мовлення з іншими психічними функ-
ціями (сприйманням, увагою, пам'яттю, мисленням, цілеспря-
мованою поведінкою). 

Навчання у першому класі є пропедевтичним для засвоєн-
ня учнями теоретичних знань, умінь та навичок. Велика робота 
з розвитку мовлення приділяється попередженню порушень 
писемного мовлення, дисграфічних та дизорфографічних по-
милок. 

2. Основні завдання по формуванню словникового запасу. 
Завдання по формуванню словникового складу не повинні 

зводитись лише до оволодіння певною кількістю слів. Учні в 
процесі засвоєння лексики мають оволодіти системою лексич-
них понять, іцо, в свою чергу, має значно покращити їхній мов-
леннєвий та інтелектуальний рівень. 
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Засвоєння слова - це довготривалий процес, який відбуваєть-
ся за певними етапами. Так, володіння словом може відбувати-
ся на рівні розуміння та активного вживання його в мовленні. 
Словом можна називати один предмет чи явище, узагальнююче 
поняття (узагальнююче значення слова) або групу понять (полі-
семічне значення слова). Як свідчать численні психологічні та 
психолінгвістичні дослідження (Л.С.Виготський, О.О.Ле-
онтьєв, О.М.Шахнарович та ін.), процес засвоєння семантично-
го значення слова проходить складний шлях розвитку - від фор-
мування предметної співвіднесеності структури слова до зас-
воєння його змісту (семантики), і далі - узагальненої о лексич-
ного значення та словесного поняття. 

Є.Ф.Соботович виділила такі рівні засвоєння слова: 
1-й рівень - розуміння значення слова; 
2-й рівень активного вживання слова у мовленні, який пе-

редбачає: 
• оволодіння предметною співвіднесеністю; 
• засвоєння семантики слова; 
• опанування узагальнюючим лексичним значенням слова; 
• формування словесних понять. 
1-й рівень — предметна співвіднесеність слів до певних 

предметів, дій, явищ, ознак починає формуватися у дитини вже 
в 10-11 міс. і продовжує удосконалюватися до 1,5—1,8 р. Пер-
винне універсальне узагальнення відбувається на рівні емоцій-
но забарвленого зразка. 

2-й рівень — засвоєння значень слів із контексту та ре-
чень, без співвіднесення з предметами, діями та якостями фор-
мується у дитини від 3 років до 3 років і 7 міс. У цей період фор-
мується розуміння багатозначного значення окремих слів. 

3-й рівень - засвоєння псевдопонять, тобто допонятійних 
узагальнень, які побудовані на образних зв 'язках, формуються 
у дітей у віці 4 - 5 років. Дитина починає оволодівати синтак-
сичною синонімією, тобто здатна правильно пояснити зміст ре-
чень, у склад яких входять малознайомі слова. 

4-рівень. У 6 - 7 років діти оволодівають узагальнюючими 
значеннями слів, що означають складні поняття та якості (доб-
рий, злий, хитрий); почуття, переживання, стани (радість, 
чесність, хитрість). Діти об'єднують слова в смислові (тема-
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тичні) групи, логічні категорії (тварини, меблі, пори року, дні 
тижня тощо), групують слова, пов'язані відношеннями семан-
тичної схожості (групи слів, що означають житло, колір, фор-
му, внутрішні якості). Поступово діти засвоюють словесні по-
няття, норми лексичної поєднувальності слів. 

Оволодіння певним рівнем засвоєння слова вимагає від учи-
теля правильного підбору завдань словникової роботи, з ураху-
ванням етапу засвоєння значення того чи іншого слова. 

Сформованість лексики молодшого школяра відображає 
кількісні і якісні рівні його пасивного та активного словника, 
го говність до засвоєння дітьми елементарних знань у галузі лек-
сикології, а також сформованості мовних операцій (порівняння 
слів за звучанням та значенням). 

В учнів підготовчих - перших класів відмічається бідність 
словника, переважає конкретна лексика. Багато слів вживають-
ся неправильно або неточно (високий - довгий, великий). У слов-
нику дітей мало слів із переносним значенням, узагальнюю-
чих понять. Тому їхні зв'язні висловлювання маловиразні, у 
них відмічаються порушення єдності стилю, відсутність під час 
художнього опису слів з образним значенням, відсутність оцін-
но-емоцінної лексики. В мовленні молодших школярів із ЗНМ 
спостерігається велика кількість вербальних парафазій, невип-
равданих повторень, аграматизмів, лексичних помилок, неточ-
ностей та недоречностей. Тому робота над словом складає орга-
нічну частину комплексного підходу в корекції мовлення учнів 
молодших класів. 

Перед вчителем-логопедом постають такі завдання: 
1) збагачувати і розвивати кількісний і якісний словнико-

вий запас як шляхом накопичення нових слів та словоформ, так 
і завдяки розвитку в них уміння користуватись різними спосо-
бами словозміни і словотворення; 

2) формувати уявлення про слово як основну мовну одиницю; 
3) здійснювати актуалізацію словника; 
4) навчати дітей точному вживанню слів у мовленні; 
5) уточнити значення знайомих слів у єдності їх лексично-

го, дериваційного та граматичного значень; 
0) розвивати лексичну системність з урахуванням словни-

кового запасу, що є в учнів (здійснювати групування слів за те-
матичною єдністю); 
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7) розширювати і закріплювати зв 'язки між словами; 
8) надати дятям елементарних теоретичних відомостей зі 

стилістики і лексикології; 
9) розвивати «чуття мови», бажання говорити яскраво, об-

разно, відповідно до комунікативної ситуації; 
10) відбирати і використовувати лексичні засоби з ураху-

ванням жанру і стилю висловлювання. 
Збагачення словникового запасу засновується на розвитку 

пізнавальної сфери дитини в цілому, вивченні предметів і явищ 
оточуючої дійсності, умінні спостерігати і аналізувати їх, вста-
новлювати взаємозв'язки і взаємовідношення ± узагальнювати 
знання про них. 

Формування і вдосконалення мисленнєвих операцій і мов-
них здібностей дозволяють свідомо на теоретичному рівні вихо-
вувати інтерес до мовних явищ. 

На початкових уроках увага приділяється конкретному зна-
ченню слова. Тісний зв'язок встановлюється між словом і пред-
метом, словом і дією, словом і ознакою. Дітям пропонуються 
завдання, під час виконання яких потрібно співвіднести слово 
із зображенням предметних малюнків та назвати їх. 

У подальшому робота проводиться над понятійним компо-
нентом слова - слово означає певне поняття. На основі операцій 
систематизації і класифікації діти вчаться називати групу слів, 
що означають одне поняття, одним словом (наприклад, меблі), 
а також проводити класифікацію предметів та явищ. 

Уточнюється значення слів, проводиться диференціація родо-
видових понять, виділяються як узагальнюючі групу предметів 
слова, так і слова, що входять до їхнього складу. 

Уточнення значення слів допомагає включити певну слово-
форму в певну лексичну систему і сформувати семантичне поле 
(за різними лексико-семантичними та класифікуючими озна-
ками). Важливу роль у цьому напрямку відіграє чіткість і сис-
темність тематичного планування. На уроках діти вчаться ви-
діляти і встановлювати родо-видові відношення, відношення за 
принципом частина і ціле; за схожістю та протилежністю зна-
чень. Таким чином, стає можливим вводити нові синоніми і ан-
тоніми в мовлення дитини, а також правильно їх використову-
вати. 
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Підбір синонімів і антонімів сприяє формуванню парадиг-
матичних відношень. У подальшому ці уміння дозволять уч-
ням встановлювати синтагматичні відношення між словами в 
словосполученнях і реченнях. 

Знання ж денотативного та структурного компонента лек-
сичного значення слів допоможе дітям пояснити їхнє значення. 

3. Основні напрямки та зміст роботи з розвитку лексичної 
сторони мовлення дітей із ТПМ. 

Основними напрямками роботи по збагаченню та розвитку 
лексики є такі: 

1. Розвиток обсягу та якості номінативного словника. При 
цьому пропонуються завдання, спрямовані на актуалізацію 
словника, що є у дитини, а також на знайомство з новими слово-
формами, виділення спільних і відмінних ознак у серії зобра-
жених предметів. Наприклад, що спільне між сорочкою та фут-
болкою. При цьому слова узагальнюються за одним поняттям 
(гарячий чай - холодний чай), розвивається навичка і подвійно-
го узагальнення (сире (вологе) повітря - сирий (непропечений) 
хліб). 

2. Формування умінь називати дію за пред'явленим пред-
метом або зображенням (машина їде) або явищем природи (річка 
тече). 

3. Розвиток уміння підбирати якісні ознаки до слів, що оз-
начають предмети. При цьому дітям пропонуються конкретні 
запитання (шафа яка? Помідор який?). Вживаються якісні, 
відносні та присвійні прикметники. 

4. Розвиток уміння підбирати слова-антоніми: відбір ан-
тонімів серед слів; закінчення речення словом-антонімом; підбір 
антонімів до багатозначних слів; знаходження антонімів у віршах 
та текстах, а також підбір синонімічних груп антонімів. 

5. Розвиток уміння відбирати слова - синоніми: відбір си-
нонімів із ряду слів; знаходження синонімів у текстах; групу-
вання синонімів за змістом або за ступенем збільшення або змен-
шення однієї з ознак; диференціація синонімів і антонімів; 
підбір синонімів до слів. 

6. Виділення слів-омонімів у тексті, пояснення їх значень, 
підбір до кожного з омонімів синонімів та антонімів. 
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7. Розвиток умінь пізнавати та пояснювати значення слів 
під час виконання таких завдань: пізнавати слова за описом (сло-
ва-іменники); виділення іменників серед інших частин мови; 
узагальнення дії одним словом; пояснення значення дієслів. 
Поруч із цим діти вчаться описувати предмети та виділяти його 
ознаки, характеризувати за цими ознаками, співвідносити на-
зви якості ознак із їх лексичним значенням. 

8. Робота над багатозначними словами, розвиток уміння ви-
діляти та пояснювати переносне значення слів, словосполучень, 
речень. Пояснення значень слова у словосполученні та реченні, 
образних висловлювань. Учні навчаються знаходити та поясню-
вати значення стійких зворотів, прислів'їв, приказок, фразео-
логізмів. 

Збагачення лексики відбувається також шляхом засвоєння 
слів, які включені у різні словосполучення та речення, а також 
виражають певну синтаксичну роль у реченні. 

Вивчаючи різні способи словотворення, діти на практично-
му рівні вчаться порівнювати слова за значенням та виділяти в 
них спільні та відмінні морфеми. З метою формування морфо-
логічного (дериваційного) компонента мовленнєвої діяльності 
розвиваються такі уміння (за Р.І.Лалаєвою): 

1) виділяти спільне лексичне значення слів і підбирати спо-
ріднені слова; 

2) визначати спільні словотворчі афікси в словах із різним 
лексичним значенням (хлопчик, стільчик, олівчик); 

3) визначати значення словотворчих афіксів (наближення 
- приїхав, прибіг, приповз; цукорниця, салатниця, цукерниця 
- вмістилище); 

4) співвідносити значення і звучання морфем (кореней 
слів); 

5) диференціювати словотворчі афікси за значенням і зву-
чанням; 

6) систематизувати слова на основі спільності морфем; 
7) конструювати слова на основі продуктивних моделей сло-

вотворення. 
Формування умінь і навичок словотворення передбачає: 
1) уточнення лексичного значення похідного слова; уточ-

нення лексичного значення твірного слова. 
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2) співставлення твірного і похідного слів; 
3) виділення спільних та відмінних елементів у них; 
4) уточнення узагальненого значення некореневих морфем 

(лісочок, струмочок): 
5) співставлення споріднених слів з однаковими коренями 

та різними некореневими морфемами. 
Учні в цей період на уроках з розвитку мовлення знайом-

ляться з багатозначністю окремих префіксів. Утворення ж но-
вих слів за допомогою суфіксів передбачає формування у дітей 
уміння відчувати спільну ознаку, яка виражається цими суфік-
сами. 

Дітей вчать диференціювати форми слів на основі сукуп-
ності їх граматичних значень і відрізняти форми одного і того ж 
слова від споріднених слів. 

Велика увага на уроках розвитку мовлення приділяється 
спеціальній роботі по засвоєнню предикативної лексики (зок-
рема, дієслів), оскільки саме дієслово відіграє провідну роль в 
утворенні словосполучень та речень. 

Починаючи з 1-ого класу, діти починають засвоювати слова 
ввічливості, знайомляться з їх походженням, вчаться викорис-
товувати їх у мовленні, вчаться працювати із тлумачним, орфо-
епічним та іншими словниками. Таким чином, лексичні впра-
ви на уроках з розвитку мовлення займають особливе місце. Вони 
сприяють засвоєнню закономірностей мови і є частиною прак-
тичної мовленнєвої діяльності. При цьому діти вчаться спосте-
рігати, аналізувати лексичну будову мови та закріплюють точ-
не вживання словоформ у власному мовленні. 

В підготовчому та 1-ому класі дітям повідомляють лише еле-
ментарні теоретичні відомості з лексики на цікавому та доступ-
ному мовному матеріалі віршів, скоромовок, казок, загадок. Під 
час розкриття лексичних понять звертається увага на виділен-
ня їх суттєвих та несуттєвих ознак, а також на попередження 
вироблення «хибних асоціацій», що призводить до змішування 
понять. 

Під час знайомства з багатозначними словами учні засвою-
ють такі основні ознаки: 1) багатозначні слова мають більше 1-го 
лексичного значення; 2) різні значення одного слова зберіга-
ють деяку спільність. 
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Ці ознаки допомагають відрізняти багатозначні слова від 
слів-омонімів під час проведення тренувальних вправ: знахо-
дження багатозначних слів у тексті (ніс), пояснення їх значен-
ня та з'ясування схожості лексичного значення у контексті (ніс 
у людини, тварини, корабля), підбір малюнка до цього слова. 
З'ясувати схожість значень допомагають питання: на що схожі? 
Чим схожі ці предмети? Широко використовується прийом 
ілюстрації, який допомагає дитині спостерігати за значенням 
багатозначних слів у художніх текстах, редагувати та складати 
речення, тексти з образними словами та стійкими словосполу-
ченнями. 

Таким чином, робота на словником має практичну спрямо-
ваність. На уроках діти відбирають, систематизують та запису-
ють слова в тематичні словнички відповідно до лексичної теми 
уроку. 

Досить широко на уроках використовуються наочно-ілюст-
ративний та роздатковий матеріали. Вчитель на уроках демон-
струє предмети та дії; що можна виконувати з цим предметом. 
Засвоєння слів з абстрактним значенням супроводжується ви-
користанням словесних та наочних засобів навчання (розпові-
дями, інсценуваннями, описом, аналізом морфологічної 
структури слів та іншими прийомами). 

Постановка до слів граматичних питань та диференціація 
їх на практичному рівні від лексичних сприяє засвоєнню гра-
матичного значення слів та граматико-синтаксичному оформ-
ленню зв'язків у словосполученні та реченні. Однак, централь-
ною ланкою в роботі над словником є ознайомлення дітей із фун-
кціональними стилями мови в різних умовах мовного спілку-
вання. В українській мові виділяють такі основні стилі: роз-
мовний, художній, науковий, офіційно-діловий, публіцистич-
ний. Вони відрізняються один від одного метою висловлюван-
ня, сферою вживання, лексичною та синтаксичною особливос-
тями та іншими критеріями. У молодших класах переважно 
вивчають особливості художнього стилю. 

Таким чином, робота по формуванню та розвитку лексичної 
сторони мовлення займає одне із провідних розділів корекцій-
ної роботи на уроках розвитку мовлення, а також є органічною 
частиною всіх інших уроків з української мови (вимови, грамо-
ти, читання та граматики). 
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4. Зміст та методика корекційної логопедичної роботи над 
словом на уроках рідної мови у спеціальній школі. 

Слово являє собою єдність лексичного значення та звуково-
го оформлення. У процесі мовленнєвого спілкування слово може 
позначати якесь цілісне значення (слово-речення), а також 
може бути компонентом смислової структури (слово у струк-
турі багатослівного речення). 

Якщо на уроках грамоти важливо сформувати у дітей орієн-
тацію на звукову форм слова, на слово як елемент мовної (мов-
леннєвої) дійсності, то на уроках розвитку мовлення основна 
увага приділяється формуванню значення слова. Основними 
напрямками цієї роботи є: уточнення значення слова, фор-
мування структури значення слова, організація семантич-
них полів,розвиток синтагматичних та парадигматичних 
зв'язків слова. 

Розглянемо більш детально зміст роботи з кожного напрямку. 
1 напрямок. З метою формування структури значення сло-

ва можна використати такі завдання: 
1. Назвати одним словом предмети (за малюнками або на 

слух). 
2. Із запропонованих малюнків назвати лише ті, які можна 

назвати одним словом (наприклад, взуття). 
3. Відібрати предмети, які можна назвати одним словом. 
4. Додати малюнки або слова, яких не вистачає (однієї логіч-

ної групи). 
5. Продовжити рід слів, наприклад: а) яблуко, персик, гру-

ша...; б) ранок, день ...; в) зима, весна...; г) червоний, зелений, 
...; д) круглий, овальний, ...тощо. 

6. Доповнити слова за аналогією. Наприклад: сукня - одяг, 
мак - ...; або навпаки: одяг - сукня, квіти - .... 

7. Відгадування загадок із назвою узагальнюючих понять 
та декількох диференціальних ознак предмета. Що це? Овоч, 
круглий, червоний, смачний. 

8. Відгадування загадок із називанням частин предмета. 
Наприклад: Що це? Кабіна, кузов, фари, колеса. 

9. Відгадування загадок на узагальнюючі слова із називан-
ням функціонального призначення, місцезнаходження, ситу-
ації, в якій найчастіше знаходиться предмет (ростуть на грядці 
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на городі, використовуються в їжі; як назвати одним словом те, 
що ми вдягаємо на тіло, голову, на ноги). 

10. Назвати предмети однієї логічної групи за однією озна-
кою. Наприклад, червоний овоч - помідор, буряк, редиска; гір-
кий овоч - ... 

11. Назвати зайвий предмет або слово. 
А) Відібрати зайвий малюнок або слово, яке не належить до 

певної логічної групи. Наприклад: тарілка, чашка, каструля, 
шафа. 

Б) Відібрати зайвий малюнок або слово в межах однієї гру-
пи предметів з метою закріплення зв'язків між назвою предме-
та та його ознаками. Наприклад: яблуко, банан, лимон, слива 
(зайве слово «яблуко», оскільки воно кругле, а інші фрукти 
овальні); лимон, слива, банан (зайвий лимон, бо він кислий, а 
інші фрукти солодкі). 

12. Пояснити значення слів, що означають предмети: 
А) Шляхом називання узагальнюючого поняття. 
Б) За допомогою називання узагальнюючого поняття та ди-

ференціальних ознак предмета, які відрізняють його від інших 
предметів певного роду (стілець - це меблі, зі спинкою, на ньо-
му сидять). 

13. Диференціація схожих узагальнюючих слів (овочі -
фрукти, ягоди - фрукти, одяг - головні убори тощо). 

У мовленні значення слова завжди розглядається у кон-
тексті мовленнєвого спілкування. Тому важливо формувати саме 
цей компонент значення слова. Наприклад: від поданих сло-
восполучень утворити антонімічні словосполучення: 

- холодний день, а як сказати навпаки? (теплий день); 
- холодна вода в річці, а як сказати навпаки? (тепла вода); 
- холодна вода в чайнику, а як сказати навпаки? (гаряча 

вода); 
- холодне серце, а як сказати навпаки? (гаряче серце). 
Виконання таких завдань одночасно сприятиме формуван-

ню як антонімічних відношень, так і семантичних полів. 
Одним із напрямків корекційної роботи по формуванню 

структури значення слова є робота над багатозначністю сло-
ва, робота над словами-омонімами. 

Розглянемо приклади таких завдань. 
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1. Пояснити значення слів у словосполученнях: прозорий 
ключ, залізний ключ; гостра коса, довга коса; глибока нірка, 
пухнаста нірка; дверна ручка, маленька ручка; дерев 'яна 
ніжка, маленька ніжка. 

2. Відібрати предмети, що називаються однаково. 
3. Знайти у тексті слова, що звучать однаково та пояснити 

їхнє значення. 
4. Визначити, стосовно яких предметів вживаються слова, 

використовуючи запитання: «У кого?», «У чого?». У кого (чого) 
ручка? (у дверей, кулькова, у дитини); ніжка (у стола, у стільця, 
у гриба, у людини); ніс (у корабля, у людини, тварини), язичок 
(у чобота, у дитини). 

5. Підбір іменників до дієслів, що мають різні значення: 
біжить хто? (людина, тварина); що? (час, річка, струмок, молоко). 

Такі завдання спочатку пропонують виконати, використо-
вуючи наочні засоби (підібрати відповідний малюнок), потім -
лише вербально. 

2 напрямок. Формування лексичної системності та органі-
зація семантичних полів. 

Корекційна робота в цьому напрямку здійснюється вже 
у процесі роботи над узагальнюючими значеннями слова, над 
родо-видовими відношеннями, під час закріплення зв 'язків 
«узагальнююче слово» - «конкретне значення слова». На уро-
ках доцільно використовувати такі види вправ та завдань: 

1. Класифікація предметів (за малюнками та словесно): 
а) класифікація далеких за значенням предметів (шафа, 

крісло, стіл - метелик, жук, бджола: меблі - комахи); 
б) класифікація близьких за значенням предметів (дикі та 

домашні тварини, взуття та одяг). 
Дітям пропонується розкласти малюнки або записати сло-

ва у 2 колонки, пояснити свій вибір словесно. Критерій класи-
фікації не дається. 

2. Групування малюнків та слів за допомогою завдання «Що 
зайве?» 

3. Підбір синонімів до слів або відбір їх із запропонованих слів: 
а) Назви іншим словом (будинок - дім, дивитися - глядіти, 

іти шагати). В разі ускладнення прикметники та дієслова про-
понуються у поєднанні з іменником (вірна відповідь - правиль-
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на відповідь, радісний настрій — веселий настрій, вірний друг — 
надійний друг). 

б) Назви зайве слово: хоробрий, сміливий, дзвінкий; ніж-
ний, веселий, лагідний, добрий; думати, говорити, розмірко-
вувати; узяти,схопити, покласти. 

4. Підбір антонімів до слів, словосполучень або відбір їх се-
ред запропонованих слів, словосполучень та речень: 

а) Скажи навпаки» (день - ніч, добрий - злий, холодний 
чай - гарячий чай; світлий - темний; друг, ранок, зима, близь-
ко, повільно, радісно, темно, рано, високий, хворий, чистий, 
знайшов, сів, підняв, узяв, говорив і т. д.). 

б) «Закінчиречення»: зимахолодна, а л і т о - ... (тепле); кущ 
низький, а дерево - ... (високе); морква солодка, а редька - ... 
(гірка); пір'їнка легка, а камінь - ... (важкий). 

в) Гра «Порівняй»: за смаком: перець і цукерку; за кольо-
ром: сніг та вугілля; за висотою: міський будинок та сільську 
хату; за вагою: пір'їнку та гирю. 

5. Вільний асоціативний експеримент. Дітям пропонують 
підібрати найбільше слів до запропонованого. 

6. Спрямований асоціативний експеримент. Дітям пропо-
нують підібрати (вибрати із запропонованих) якомога більше 
слів однієї лексичної групи. 

З напрямок. Уточнення синтагматичних зв'язків слів. 
З метою закріплення синтагматичних зв'язків слів можли-

во використовувати такі завдання: 
1. Підібрати назви дій до назв предметів: «Хто як пересу-

вається» (пташка літає, риба плаває, кішка бігає; «Хто як голос 
подає» (кішка нявчить, корова мукає, коза мекає; «Хто як їсть» 
(Собака гризе кістку. Кішка лакає молоко. Курка клює зерно. 
Корова жує траву). 

2. Підібрати декілька дій до назви одного предмета (вітер 
(Що робить?) віє, дує, свище, жене хмари, гойдає дерева). 

3. Підібрати декілька назв предметів до назви дії (біжить 
(що? хто?) річка, струмок, час, хлопчик, дівчинка; росте (хто?, 
що?) дитина, дерево, кущ, квітка, будинок). 

4. Підбір одного загального слова до декількох слів (дерево, 
кущі (що роблять?); росте (хто?, що?); росте, зеленіє (що?); жов-
тий, кислий (що?); яскраве, тепле (що?); фрукти, овочі (які?). 
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5. Доповнення речення словами (Двері відкривають.... Із 
чайника іде .... У хлопчика повітряна .... Лимон жовтий, а по-
мідор - .... 

6. З метою актуалізації зв' язків певного слова з іншими сло-
вами доцільно провести гру «Чарівне дерево». 

На мекеті дерева замість листя зображено символи різних 
частин мови (іменників - квадрат, дієслів - трикутник, прик-
метників - круг). Дітям пропонують придумати різні слова, що 
ростуть на одному дереві з цим словом. Наприклад, яблуко «ро-
сте» на одному дереві зі словами: зелене, жовте, червоне, солод-
ке, смачне, тверде, соковите; росте, дозріває, зривають, падає, 
їдять, ріжуть, кусають; яблуня, гілка, плід, фрукт. Малюнок 
яблука або слово «яблуко» розміщують посередині крони дерева. 

Корекційна логопедична робота над збагаченням лексич-
ної семантики молодших школярів має проводитися з ураху-
ванням програми з «Розвитку мовлення та «Вимови», а також 
враховувати індивідуальні особливості мовленнєвого розвитку 
та можливості учнів цього класу. 

5. Робота над граматичною будовою мовлення дітей з ТПМ 
на уроках розвитку мовлення. 

І.В.Прищепова, В.В.Тищенко пропонують такі напрямки 
корекції та розвитку граматичної будови мовлення: 

- розвиток системи словозміни; 
- розвиток системи словотворення; 
- диференціація частин мови (на практичному рівні); 
- диференціація граматичних значень та уточнення зв'яз-

ків з формальними ознаками; 
- розвиток уміння визначати споріднені слова та виконува-

ти морфологічний аналіз слів. 
Розвиток системи словозміни відбувається за такими на-

прямками: 
а) розвиток умінь вживати іменники в однині та множині (риба 

1>иби, кіт - коти, яблуко - яблука, море - моря, день - дні); 
б) формування умінь уживати прийменниково-відмінкові 

конструкції у словосполученнях та реченнях (Вилетіла з.. . ; 
влетіла у...; підлетіла до... Пташка залетіла у гніздо); 
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в) розвиток умінь узгоджувати прикметники з іменника-
ми у словосполученнях і реченнях за родами та числами (огірок 
довгий, а вишня кругла; стіл, шафа, крісло, меблі дерев 'ян 
(-ий, -а, -е, -і); помідор кислий, а помідори кислі); 

г) розвиток умінь узгоджувати між собою іменники, прик-
метники з іменниками, іменники з дієсловами у словосполу-
ченнях та реченнях за відмінками (Дупло білки, конура соба-
ки. У мене є цікава книга. Я прочитав цікаву книгу. їсти лож-
кою, виделкою; витиратися рушником); 

г) формування умінь диференціювати дієслова однини і 
множини теперішнього часу (Хлопчик біжить, а хлопці біжать. 
Дерево росте, а дерева - ...); 

е) формування умінь диференціювати дієслова минулого 
часу за родами (Андрійко запізнився, а Марійка запізнилася). 

Розвиток системи словотворення відбувається за такими 
напрямками: 

а) розвиток суфіксального словотворення: утворення назв 
дитинчат тварин (заєць - зайченя: слон - слоненя: лисиця - ли-
сеня); утворення присвійних прикметників (лисячий, заячий, 
собачий); відносних прикметників (скляний, дерев 'яний, 
шерстяний) і т.д.; 

б) розвиток префіксального словотворення (приїхав, прибіг 
приніс; зайшов, забіг, заніс; закинув, загубив і т.д.); 

в) утворення складних слів з опорою на вихідні пари слів і 
картки (сіно косить - сінокосилка; вода спадає - водоспад; зорі 
падають - зорепад, сніг падає - снігопад); 

г) утворення або відбір споріднених слів з опорою на лексич-
не і граматичне значення морфем з використанням текстів опові-
дань, загадок, віршів (зима - зимовий - зимувати - зимуючі). 

Диференціація на практичному рівні частин мови (імен-
ників, прикметників та дієслів) відбувається у певній послідов-
ності. На 1 етапі діти мають навчитися визначати кожну части-
ну мови окремо, відрізняти її від іншої частини мови. На 2 етапі 
вони безпосередньо опановують навички диференціації різних 
частин мови. Диференціація частин мови відбувається у такій 
послідовності: 

а) диференціація іменників) та дієслів (слів-назв дій пред-
метів); 
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б) диференціація прикметників (слів-ознак предметів) та 
іменників (слів-назв предметів); 

в) диференціювання іменників, прикметників та дієслів. 
Приклади завдань: 
1. «Знайди помилку» або «Прочитай та закресли зайві сло-

ва». Логопед читає ряд слів (слова записані на картці), що по-
значають назви предметів (дії, ознак) предметів і навмисно при-
пускається «помилок», називаючи іншу частину мови. Учням 
необхідно знайти їх, хлопнувши в долоні або закресливши зайві 
слова. 

2. «Прочитай та випиши слова». Із запропонованих слів 
необхідно виписати лише слова, що позначають назви (дії, оз-
наки) предметів. Усно постав до них запитання. 

3. «Запам'ятай та запиши». Логопед читає слова (від 3 до 5 
слів). Діти повинні записати лише слова-назви (дії, ознаки) 
предметів. 

4. «Покажи картку з відповідним запитанням». Вчитель-
логопед називає слова, діти мають показати відповідну картку 
із запитанням до цього слова. 

ЩО ЦЕ? ЯКИЙ? ЩО РОБИТЬ? 

5. Перетворення слів із однієї частини мови в іншу (з опорою 
на запитання картки); 

Інструкція: запиши слово під відповідним питанням, змі-
нивши його. 

ХТО? ЩО? ЩО РОБИТИ? 
лікар лікувати 
учитель учити 
садівник садити 
фарби фарбувати 
ліки лікувати 
сміх сміятися 

і1) закріплення знань про різні частини мови; 
І. «Розподіли слова у 3 колонки»: у першу запиши слова, 

що позначають назви предметів, у другу - назви дій предметів, 
у третю - назву ознак предметів. Завдання можна виконувати з 
опорою на картку-запитання. 
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2. «Підніми відповідну картку». Учитель називає слова, 
діти показують відповідну картку із запитанням. 

3. Утвори слова за аналогією, спираючись на опорні картки 
-запитання. 

(Що? Лкий?) вода - водяний, скло - скляний, гумка - гумо-
вий, цукор - цукровий; 

(Що? Який? Що робити?) чистота - чистий - чистити, сіль 
- солоний - солити, риба - рибний - рибалити, сміх - смішний 
- сміятися. 

д) визначення граматичних категорій слів у словосполученнях. 
Інструкція: знайди головне і залежне слово і покажи відпо-

відну картку: 
Сніг падає, зелене дерево, читає книжку, слухняні діти, 

діти малюють, ловить рибу. Набір карток: що? - що робить?; 
яке? - що?; що робить? - що?; які? - хто?; хто? - що роблять? 

е) визначення граматичних категорій слів у реченні .Розбір 
речення за запитаннями. Інструкція: 

1. Яке слово у реченні відповідає на запитання: (хто? що 
робить?; який?) Веселий хлопчик грається. 

2. Знайди відповідну схему до цього речення. Дітям пропо-
нують серед 2-х схем вибрати схему, що відповідає цьому ре-
ченню. 

є) формування вмінь складати речення за відповідними за-
даними схемами; 

к) формування вмінь складати речення за граматичними 
питаннями і з опорою на схеми; 

Матеріал - картки зі схемами і словами. 
Схеми: 

а) ХТО? 

б) що? 

що 
РОБЛЯТЬ? 

ДЕ? 

ЩО 
ЗРОБИЛО? 

ЯКЕ? 
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) ЩО ЗРОБИТЬ? | 

/ \ 
КОГО? [ | З ЧИМ? | 

Набір речень: У дворі грають діти. Настало тепле літо. Ан-
тон привітав Льоню з днем народження. 

Диференціювання граматичних значень слів та уточнення 
зв 'язків з формальними ознаками. 

Напрямки роботи: 
1. Розвиток умінь визначити рід різних частин мови за їх 

кінцевою основою. 
2. Формування вмінь помічати граматичне значення 

суфіксів в іменниках і прикметниках. 
Приклади вправи: 
а) визначення роду іменника за кінцевою буквою слів. 
Інструкція: прочитай слова і встав пропущену літеру. На-

приклад: земл(), весн( ),зим( ),шаф( ); 
б) визначення роду іменників за пропущеною частиною сло-

ва (з опорою на малюнок) ...кон, ...са, ...ло (балкон, коса, село). 
Підстав слово: він, вона, воно. 

в) формування умінь помічати граматичне значення різних 
суфіксів. Інструкція: прочитай слова і визнач у них спільну і 
відмінну частини (стілець - стільчик, олівець - олівчик, хло-
пець - хлопчик). 

Інструкція: прочитай пари слів (льотчик - літати, крано-
вик - кран), поясни їх значення, вкажи відмінну і схожу час-
тини слова. 

Формування умінь визначати споріднені слова і робити мор-
фологічний аналіз слів. 

а) визначення «зайвого» слова: стіл, столик, сто; лисиця, 
лисячий,лисий. 

б) відбір із групи слів слів-родичів; 
в) підбір слів-родичів з опорою на запитання; 
Слова: зелень, сіль, лінь, колір. 
Що? Що робить? Який? 
Зелень - зеленіти - зелений; 
Сіль - солити - солоний; 
Лінь - лінуватися - лінивий; 
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д) підбір слів-родичів з опорою на лексичне значення зада-
ної словоформи. 

Матеріал: риба, камінь, дерево і картка зі зразком виконан-
ня завдання. 

Слово, яке позначає предмет Слово, яке позначає ознаки 

Слово, яке позначає професію 

е) підбір слів-родичів до вказаних слів; 
Іструкція: підбери слова-родичі. 
ж) знаходження у словах спільного кореня; 
Інструкція: прослухай слова і визнач у них спільну частину. 
з) знаходження у словах спільного префікса (приїхав, при-

летів, присів ); 
і) знаходження у словах спільного суфікса (зайчик, хлопчик ); 
к) знаходження у словах спільного закінчення (гарний, доб-

рий ); 
л) морфологічний розбір слів із використанням «пам'ятки». 
У першому класі у дітей з ТПМ формуються такі уміння: 
• в усному мовленні будувати прості і складні речення; 
• аналізувати речення на мовні одиниці; виділяти слово як 

мінімальну смислову одиницю; 
• ставити граматичні запитання до слів у реченні та дифе-

ренціювати лексичні та граматичні запитання; 
• визначати синтаксичну функцію слова у реченні; 
• співвідносити зміст речення з конкретною ситуацією (із 

зображенням на малюнку, з виконанням певної дії). 
Оволодіння різними конструкціями словосполучень та ре-

чень відбувається завдяки засвоєнню на уроках з розвитку мов-
лення мовленнєвих зразків вчителя-логопеда, а також під час 
використання вчителем технічних засобів навчання (касет, за-
писів, демонстрації кінофільмів, зразків читання творів авто-
рами та акторами). 

Під час виконання завдань вчителя по співставленню слів 
за лексичним значенням учні навчаються встановлювати смис-
лові зв 'язки між словами, словосполученнями та реченнями. 
Використовуються вправи по верифікації речень, тобто форму-
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ють уміння позначати слова за допомогою різних символів та 
позначень. 

Висновки 
Корекдійно-розвивальне навчання з розвитку мовлення є 

найважливішою складовою роботи, яка проводиться на уроках 
з розвитку мовлення в підготовчому та першому класі. Зміст та 
структура уроків з розвитку зв'язного мовлення тісно пов'яза-
на з уроками вимови, навчанням грамоти та логопедичними за-
няттями. Робота над зв'язним мовленням повинна стати про-
довженням роботи над словом, словосполученням і реченням. 
Вона здійснюється на всіх уроках рідної мови та на позаклас-
них заняттях. 

Зразок плану-конспекту уроку з розвитку мовлення. 
1. Організаційний момент (1 хв.). Зосередження уваги ді-

тей, повідомлення теми уроку. 
2. Мобілізуючий етап, що включає мовленнєву зарядку 

(здійснюється автоматизація звуків - чистомовки, загадки, 
вірші). Це сприяє формуванню позитивного емоційного настрою 
на уроках, підвищує інтерес до змістовної та технічної сторін 
вимови. 

Перед дітьми ставиться проблемне завдання з метою активі-
зації їх творчого потенціалу, а також асоціативних зв'язків на 
мовленнєвому і немовленнєвому рівні (2-7 хв.). 

3. Сприймання та аналіз зв'язків усного та писемного мов-
лення з метою створення мовленнєвої ситуації (3-10 хв.). 

4. Фізкультхвилинка, пов'язана з лексичною темою, з ро-
зумовою діяльністю дітей (1-3 хв.). 

5. Робота над уміннями аналізувати, узагальнювати і роби-
ти висновки. Актуалізувати елементарні теоретичні знання, які 
є у дітей у вигляді термінів, понять і визначень, виконання 
письмових вправ (3-10 хв.). 

6. Закр іплення мовленнєвих навичок в активній мов-
леннєвій діяльності (2-12 хв.). 

7. Підведення підсумків уроку (1-3 хв.). 
8. Домашнє завдання (2 хв.). 
9. Оцінювання діяльності дітей (2-3 хв.). 
Основним видом навчального матеріалу на уроках з розвит-

ку мовлення є тексти. 
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На уроках з розвитку мовлення використовують велику 
кількість прислів'їв, фразеологічних зворотів, що забезпечують 
розвиток абстрактного мислення і розвиває відчуття мовлення, 
активізує процеси словотворчості. 

Контрольні запитання, тестові та практичні завдання до 
оцінки знань студентів з теми 

«Методика розвитку мовлення (словникового запасу та 
граматичної будови мови) у молодших школярів із ТПМ» 

1. Розкрити суть поняття «розвиток мовлення». 
2. Що є показником розвитку дитини? 
3. Назвати основні напрямки роботи над розвитком мовлен-

ня учнів молодших класів із ТПМ, які визначені програмою з 
рідної мови. 

4. Назвати основні рівні оволодіння мовленням. 
5. Розкрити зміст поняття «практичне оволодіння мовлен-

ням». 
6. Що включає в себе поняття «семантичний аспект» оволо-

діння мовленням? 
7. Назвати основні види мовних узагальнень. 
8. Які якості мовлення забезпечують оволодіння навичка-

ми монологічного мовлення? 
а) зв'язність; б) правильність; в) точність; г) цілісність. 
9. Яка корекційна робота проводиться з учнями з метою ово-

лодіння ними писемним мовленням, зокрема граматико-орфо-
графічними знаннями, уміннями та навичками? 

10. Оволодіння граматико-орфографічними знаннями, умін-
нями та навичками передбачає достатній розвиток: 

а) когнітивних процесів; 
б) зв'язного мовлення; 
в) мисленнєвих операцій; 
г) загальної моторики; 
д) мовних узагальнень. 
11. Розкрити завдання по формуванню словникового складу 

мовлення. 
12. Розкрити рівні засвоєння слова. 
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13. У чому полягають особливості словникового запасу учнів 
із ТПМ? 

14. Розкрити основні завдання роботи над словом та розвит-
ком лексичної семантики учнів із ТПМ. 

15. Розкрити послідовність роботи над словом на уроках 
розвитку мовлення. 

16. Визначити основні напрямки роботи по збагаченню лек-
сики молодших школярів із ТПМ. 

17. Навести приклади багатозначних слів та підібрати завдан-
ня щодо формування значень слів, що мають декілька значень. 

18. Перерахувати основні шляхи збагачення лексики мо-
лодших школярів із мовленнєвими вадами. 

19. Підібрати приклади роботи над антонімами. 
20. Підібрати приклади роботи над синонімами. 
21. Підібрати приклади роботи по формуванню узагальню-

ючого значення слова. 
22. Види тренувальних вправ на уроках з розвитку словни-

кового запасу. Навести приклади. 
23. Засоби та прийоми формування словникового запасу 

учнів із ТПМ. 
24. Перерахувати основні стилі мови і мовлення. Робота над 

якими з них найчастіше проводиться в молодших класах? 
25. Назвати основні напрямки корекції та розвитку грама-

тичної будови мови учнів із ТПМ. 
26. Основними напрямками корекції та розвитку граматич-

ної будови мови учнів із ТПМ є: 
а) формування лексичної системності; 
б) розвиток системи словозміни; 
в) диференціація частин мови (на практичному рівні); 
г) формування чіткого, правильного та зрозумілого мовлення; 
д) розвиток системи словотворення; 
е) диференціація граматичних значень та уточнення зв'яз-

ків із формальними ознаками; 
є) розвиток уміння інтонаційно правильно оформлювати ре-

чення; 
ж) розвиток уміння визначати споріднені слова та викону-

вати морфологічний аналіз. 
27. Які навички необхідно сформувати у дітей у процесі ро-

боти над словосполученням та реченням? 
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28. Навести приклади використання ТЗН на уроках розвит-
ку мовлення. 

29. Які існують способи словотворення? Навести приклади. 
30. Які уміння необхідно сформувати у дітей з метою фор-

мування дериваційного значення слова? 
31. Що передбачає формування умінь та навичок словотво-

рення? 
32. Навести приклади вправ та завдань з розвитку умінь уз-

годжувати слова за числами. 
33. Навести приклади вправ та завдань з розвитку умінь 

узгоджувати сло^а за родами. 
34. Навести приклади вправ та завдань з розвитку умінь 

узгоджувати слова за відмінками. 
35. Навести приклади роботи по формуванню умінь склада-

ти та поширювати речення. 
36. Навести приклади завдань з розвитку розуміння грама-

тичного значення слів. 
37. Розробити розгорнутий план-конспект з розвитку мов-

лення молодших школярів із ТПМ. 
38. На основі аналізу програми для підготовчих - перших 

класів школи для дітей із ТПМ визначити основні уміння та 
навички, якими мають оволодіти діти на уроках розвитку мов-
лення. 



РОЗДІЛ III. 
Методика навчання 

грамоти молодших школярів із ТПМ 

Лекція 11. 
Тема: Загальна характеристика процесу навчання 

грамоти учнів із ТПМ (2 год.) 
План 

1. Поняття про грамоту. Завдання та специфіка навчан-
ня грамоти в школі для дітей із ТПМ. 

2. Психолого-лінгвістичні основи методики навчання гра-
моти. 

3. Психофізіологічні механізми читання та письма. 
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18. Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школь-
ников русскому язьїку с коррекционно-развивающими техно-
логиями. - М.: Академия, 2004. 

19. Николаева С.М. Видьі работьі по коррекции нарушений 
письменной речи у первоклассников / / Дефектология. - 1995. 
- №3. - С. 61-68. 

20. Програми для загальноосвітньої школи для дітей з тяж-
кими порушеннями мовлення (підготовчий - перший класи) / 
Під ред. Шеремет М.К. - К., 2005. 

21. Савченко М.А., Калатало Л.С., Колупаєва А.А. Буквар 
для підготовчих - перших класів шкіл для дітей з важкими по-
рушеннями мови. - К., 2001. 
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22. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их 
преодоление у младших школьников. - М., 1997. 

23. Спирова Л.Ф. Особенности обучения грамоте детей с 
ОНР / / Основи теории и практики логопедии / Под ред. Леви-
нойР.Е. - М . , 1968. 

24. Спирова Л.Ф., Шуйфер Р.И. Вопросьі методики обуче-
ния (грамоте) русскому язьїку детям с нарушениями речи (Обу-
чение грамоте). - М., 1962. 

25.Тарасун В.В. Превентивне навчання дошкільників із 
порушенням мовленнєвого розвитку. - К., 1998. 

26. Чередніченко Н.В. Методика формування в учнів із тяж-
кими вадами мовлення звукового аналізу та синтезу слів / / Пе-
дагогіка та методика: спеціальні. Збірник наукових статей. -
К., 2001. 

27. Чередніченко Н.В. Діагностика порушень писемного 
мовлення у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного 
віку / / Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 
19. Корекційна педагогіка та психологія. - К., 2004. 

28. Орфинская В.К. Методика работьі по подготовке к обу-
чению грамоте детей анартриков и моторних алаликов / / Раз-
витие мьішления и речи у аномальних детей. - Л., 1963. 

1. Поняття про грамоту. Завдання та специфіка навчання 
грамоти в школі для дітей із ТПМ. 

Період навчання грамоти є найбільш важливим та склад-
ним на етапі початкового навчання української мови в спеці-
альній школі для дітей із ТПМ. Саме в цей період значна увага 
має приділятися корекції та розвитку звукової, лексико-гра-
матичної будови мовлення, формуванню первинних навичок 
зв'язного мовлення, розвитку різних видів мовного аналізу та 
синтезу, вербальної пам'яті, зорових та слухових уявлень, до-
вільної уваги. 

Навчання грамоти є не лише засобом набуття учнями нави-
чок читання та грамотного письма, а й одним із засобів форму-
вання та розвитку усного мовлення, пізнавальних процесів, та-
ких як мислення, пам'ять, уявлення, увага та інші. 

У процесі навчання грамоти учні шляхом спостережень за 
звуками мовлення оволодівають навичками аналізу та синтезу, 
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вчаться порівнювати їх між собою, роблять узагальнення в га-
лузі мовленнєвих звуків. 

Мета уроків грамоти полягає у тому, щоб діти засвоїли ос-
новні звуки рідної мови, навчилися позначати їх буквами на 
письмі, оволоділи звуко-складовою будовою слів, практично зас-
воїли такі поняття, як звук, буква, склад, слово, речення. 

Практичне ознайомлення зі звуковою стороною слова - необ-
хідна передумова для оволодіння навичками читання та письма. 

Отже, в період навчання грамоти вирішуються такі важливі 
завдання: 

1) навчальне, навчити дітей правильного та свідомого чи-
тання та письма; 

2) корекційне: у процесі навчання читання та письма кори-
гувати та розвивати усне мовлення та пізнавальні здібності учнів. 

Навчання грамоти у спеціальній школі тісно пов'язане з 
уроками вимови. Саме на уроках вимови у процесі виконання 
різноманітних усних практичних вправ та завдань діти із ТПМ 
оволодівають навичками правильної звуковимови, у них розви-
вається фонематичне сприймання, формуються фонематичні 
уявлення про звуковий склад слова, початкові навички звуко-
вого аналізу та синтезу, засвоюється звуко-складова будова сло-
ва, коригується та розвивається просодична сторона мовлення. 

Оволодіння початковими навичками читання та письма пе-
редбачає певний рівень мовної підготовки учнів, сформованості 
мовлення на практичному рівні. 

Успіх у навчанні грамоти дітей із ТПМ залежатиме від пра-
вильності та доцільності використання вчителями спеціальних 
методичних прийомів, які б враховували індивідуальні мов-
леннєві можливості дітей та обливості їх психофізичного роз-
витку. 

Методика навчання грамоти у спеціальній школі має бага-
то спільного з методикою навчання грамоти в масовій загально-
освітній школі. Однак дослідниками (Г.А.Каше, Л.Ф.Спірова, 
Р.І.Шуйфер) було виділено низку умов, які слід враховувати 
під час навчання грамоти учнів із ТПМ. Серед них такі: 

1) навчання грамоти відбувається лише на тих звуках і сло-
вах, які правильно вимовляються учнями; 

2) порядок проходження звуків і букв на уроках грамоти 
інший, ніж у масовій школі. Він підпорядкований доступності 
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розрізнення та засвоєння звуків у вимові дітьми з недорозвит-
ком мовлення. В першу чергу вивчають ті звуки, які правильно 
вимовляються дітьми: а, у, о, м, х, п, к, н, і т.д.; потім звуки, які 
неправильно вимовляються: ш, р, ж, йотовані, африкати. До 
читання речень переходять після оволодіння читанням окре-
мих слів. Розтягнуто в часі вивчення парних звуків (твердих -
м 'яких, глухих - дзвінких) і відповідних їм букв. Порядок про-
ходження звуків та букв визначений у програмі; 

3) розтягнутий темп навчання грамоти, він триває 1,5 роки; 
4) велика увага приділяється розвитку навички швидко орі-

єнтуватися у звуко-буквеній будові слова; 
5) словниковий матеріал, який пропонується на уроці, по-

винен бути доступним учням, відпрацьованим на уроках з роз-
витку мовлення; 

6) велика увага звертається на спільні та відмінні ознаки в 
словах, співставляються однакові корені і різні закінчення, 
префікси, суфікси. Діти практично оволодівають словозміною 
та словотворенням. Таким чином, у них формуються морфо-
логічні узагальнення, морфологічний аналіз (вправи на підбір 
споріднених слів, утворення однини та множини, знаходжен-
ня більш короткого слова, утворення зменшувально-пестливих 
значень слів). А це, в свою чергу, готує дітей до свідомого зас-
воєння правил правопису та граматики; 

7) необхідність систематичного повторення та закріплення 
матеріалу на всіх заняттях; 

8) необхідність поєднання фронтального та індивідуально-
го підходу; 

9) велика увага звертається на свідомість читання. 

2. Психолого-лінгвістичні основи методики навчання гра-
моти. 

Психологічна основа методики навчання грамоти полягає 
в підборі таких методів та прийомів, які б повною мірою врахо-
вували особливості мислення, пам'яті, уявлень, уваги дітей, 
сприяли б їх розвитку, а саме: формуванню в них на мовному 
матеріалі прийомів розумової діяльності: аналізу та синтезу, 
класифікації, узагальнення, абстрагування та інше. 

Як відомо, що учні спеціальної школи мають особливості 
психічного розвитку. Тому поруч із загальними методами не-
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обхідно застосовувати і специфічні методи та прийоми, врахо-
вуючи мовленнєву ваду. 

Період навчання грамоти дуже важливий у житті дитини, 
тому що він являє собою поступовий перехід від гри до навчаль-
ної діяльності. Тому завдання вчителя - сформувати в учнів пра-
вильне ставлення до навчання як до праці, не допустивши фізич-
них та психічних перенавантажень. Важливо, щоб формування 
навичок читання і письма було для учнів якомога природнішим 
процесом, який хоча б у загальних рисах був подібний до оволо-
діння дітьми усним рідним мовленням. Цьому значною мірою 
сприятиме мотивація всіх видів навчальної діяльності у про-
цесі оволодіння грамотою. 

Всі вміння та навички, які формуються на уроках, повинні 
бути свідомими. 

Навчання грамоти повинно здійснюватись у взаємозв'язку 
зі спостереженнями за явищами усного мовлення та такими 
видами мовленнєвої діяльності, як бесіда, розповідь, робота над 
загадками, прислів'ями, розучування віршів тощо. 

Лінгвістичні основи методики навчання грамоти спира-
ються на взаємозв'язок фонематичної та графічної систем мови. 
Діти з самого початку повинні собі уявляти суттєві ознаки звуків 
та букв: звуки ми чуємо, вимовляємо, букви ми пишемо та чи-
таємо, викладаємо з паличок, впізнаємо за графічними елемен-
тами, з яких вони складаються. Діти повинні засвоїти, що зву-
ки бувають голосними та приголосними (твердими та м 'якими, 
дзвінкими та глухими), букви - друкованими та рукописними. 
При письмі звуки перекодовуються в букви, при читанні на-
впаки - букви у звуки. Перекодування, тобто перетворення зву-
ків у букви і навпаки, є головним предметом методики навчан-
ня грамоти. Навчання читання та письма повинно здійснюва-
тись паралельно. 

В основі української графіки лежить складовий принцип. 
Він полягає в тому, що одна і та ж буква може позначати на 
письмі два різних звуки (фонеми) - твердий та м'який. Наприк-
лад: лось - льод, сад - сідай, Тома -Тіма. У зв 'язку з цим одним 
із найважливіших принципів методики навчання грамоти є 
принцип поскладового читання. Дітей орієнтують на склад як 
на основну одиницю читання, не допускаючи явищ побуквено-
го читання слів. 
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Поняття про склад формують, знайомлячи дітей з різними 
типами складів. Навчання складового аналізу відбувається з 
урахуванням складності складової структури слова. 

3. Психофізіологічні механізми читання та письма. 
Писемне мовлення - це одна із форм існування мовлення, 

яка протиставляється усному мовленню. Це вторинна, більш 
пізня за часом виникнення форма існування мовлення. Якщо 
усне мовлення виділило людину із тваринного світу, то пи-
семність слід вважати досягненням, яке створене людством. 
Писемне мовлення формується на базі усного мовлення і являє 
собою більш високий етап мовленнєвого розвитку. Писемне 
мовлення - це зорова форма існування усного мовлення. У пи-
семному мовленні моделюється - позначається певними графі-
чними символами - звукова структура слів усного мовлення, 
часова послідовність звуків переводиться в послідовність гра-
фічних зображень, тобто букв. 

У поняття писемне мовлення в якості двох рівноправних 
складників входять читання і письмо. 

Письмо - це знакова система фіксації мовлення, що дозво-
ляє за допомогою графічних елементів передавати інформацію 
на відстані і закріплювати її в часі. 

І усна, і писемна форма мовлення являє собою вид часових 
зв'язків другої сигнальної системи, але на відміну від усного, 
писемне мовлення вже з самого початку є усвідомленим актом, 
формується в умовах цілеспрямованого навчання, тобто його 
механізми складаються в період навчання грамоти і удоскона-
люються в ході всього подальшого навчання. 

В результаті рефлекторного повторення утворюється дина-
мічний стереотип слова в єдності акустичних, оптичних і кіне-
стетичних подразнень (Л.С.Виготський, Б.Г.Ананьєв). 

У процесі писемного мовлення встановлюються нові зв'яз-
ки між словом почутим, вимовленим, і словом побаченим. Якщо 
усне мовлення в основному здійснюється діяльністю мовнору-
хового та мовнослухового аналізаторів, то писемне мовлення, 
па думку Б.Г.Ананьєва, «є не слухомоторним, а зорово-слухо-
моторним утворенням». 

Процес ч итання забезпечується узгодженою роботою трьох 
аналізаторів: мовнорухового, мовнослухового та зорового, апро-
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цес письма забезпечується узгодженою роботою чотирьох аналі-
заторів: мовнорухового, мовнослухового, зорового, і моторного. 

О.Р.Лурія визначив читання як особливу форму імпресив-
ного мовлення, а письмо як особливу форму експресивного мов-
лення. 

Таким чином, за своїми психофізіологічними механізмами 
читання та письмо являють собою більш складні процеси, ніж 
усне мовлення, разом з тим вони не можуть розглядатись поза 
зв 'язку, поза єдністю писемного та усного мовлення. 

Психофізіологічні механізми процесу письма 
Процес письма на сучасному етапі розвитку лінгвістики не 

зводиться лише до моторного акту руки. Він є складною за струк-
турою формою мовленнєвої діяльності, що відображає розвиток 
у людини можливостей розрізнювати смисловий бік вербальної 
інформації і позначати її умовними графічними знаками. Пись-
мо тісно пов'язане з усним мовленням і здійснюється тільки на 
основі достатньо високого рівня його розвитку. Реалізація цього 
процесу вимагає залучення великої кількості операцій та відбу-
вається завдяки злагодженій роботі чотирьох аналізаторів: мов-
норухового, мовнослухового, зорового та рухового. 

Разом з цим письмо є довільним видом навчальної діяль-
ності, що складається з багатьох умінь та навичок. 

Структура процесу письма залежить від етапу оволодіння 
навичкою, завданнями та характером письма. 
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Процес письма дорослої людини є автоматизованим і від-
різняється від характеру письма дитини, яка вчиться писати. 
У дорослого письмо є цілеспрямованою діяльністю, метою якої 
є передача смислу та його фіксація. Процес письма дорослого 
характеризується цілісністю, зв'язністю, є синтетичним про-
цесом. Графічний образ слова відтворюється не по окремих еле-
ментах (буквах), а як єдине ціле. Слово відтворюється єдиним 
моторним актом. Процес письма здійснюється автоматизовано 
і протікає під подвійним контролем: кінестетичним і зоровим. 
Автоматизоване письмо практично включає в себе лише ініціа-
цію написання, його виконання і мовно-слухову пам'ять. Цей 
процес відповідає тому, що в психології називають інтеріориза-
цією психічної дії, переводом у внутрішній план. Але переве-
дення дії у внутрішній план і спрощення її можливе лише за 
умови повного опрацювання всіх складових компонентів пси-
хічної дії на початковому етапі навчання. 

У момент формування письмо як специфічна психічна дія є 
складним багатогранним процесом, яка включає такі компоненти, 
що становлять функціональну систему письма (О.Р. Лурія): 

• процеси переробки слухомовленнєвої інформації (звуко-
вий аналіз почутого, слухомовленнєва пам'ять); 

• диференціація звуків на основі кінестетичної інформації; 
• актуалізація зорових образів букв; 
• розташування елементів у букві, рядка у просторі; 
• моторне (кінетичне) програмування графічних рухів; 
• планування, реалізація та контроль акту письма; 
• підтримання робочого стану, активного тонусу кори. 
Операції процесу письма. 
На основі результатів нейропсихологічного дослідження 

вищих психічних функцій людини О.Р.Лурія виділив спе-
цифічні операції письма. Письмо в будь-якій його формі (дик-
тант, списування, самостійне творче письмо) починається з пев-
ного задуму, мотива, збереження якого сприяє гальмуванню всіх 
сторонніх тенденцій (забігання вперед, передчасне написання 
іншого слова або звука тощо). Людина, що пише, складає смис-
лову програму, план свого висловлювання, запам'ятовує його. 
За допомогою внутрішнього мовлення цей задум перетворюєть-
ся у розгорнуту фразу, яка має бути записаною. Кожне речен-
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ня, що підлягає запису, повинно бути розчленованим на слова. 
Безпосередніми операціями самого процесу письма є: аналіз 
звукового складу слова; переведення фонем у зорову графічну 
схему, тобто співвіднесення звука з буквою; перетворення оп-
тичних знаків - букв - у потрібні графічні накреслення за до-
помогою рухів руки, тобто співвіднесення букви з кінемою. Роз-
глянемо їх детальніше. 

Першою зі специфічних операцій процесу письма є аналіз 
звукового складу слова, яке підлягає написанню. Ця операція 
є складною розумовою операцією, яка передбачає правильне 
визначення кількості та послідовності звуків у слові. Виділен-
ня послідовності звуків, що складають слово, є першою умовою 
для перетворення мовленнєвого потоку в серію членорозділь-
них звуків. Другою важливою умовою є уточнення звуків та пе-
ретворення почутих звукових варіантів у узагальнені мовленнєві 
звуки-фонеми (фонема - стійкий у мовленні звук, зміна якого 
змінює зміст слова). Окремі особливості звучання індивідуаль-
но-конкретного звука аналізуються, відмежовуються від близь-
ких звучань та узагальнюються в формі стійкого звукового об-
разу фонеми як смислорозрізнювальної одиниці слова. Неабия-
кого значення для виконання цієї операції набуває мовно-слу-
хова пам'ять, яка забезпечує утримання в короткочасній пам'-
яті матеріалу, що потребує переведення у писемне мовлення. У 
виконанні цих процесів беруть участь мовноруховий (кінесте-
тичний) та мовнослуховий (акустичний) аналізатори. У дос-
лідженнях Л.К.Назарової, проведених під керівництвом О.Р.Лу-
рія, було простежено значення чітких кінестезій у письмі на 
початкових етапах навчання. Нею було встановлено, що підси-
лення мовленнєвих кінестезій сприяє усвідомленню послідов-
ності звуків у слові, більш точному співвіднесенню звуків з пев-
ними буквами, отже - підвищенню грамотності пиоьма учнів. 
Навпаки, виключення їх призводить до різкого збільшення 
кількості помилок. На думку Л.К.Назарової, артикулювання 
звуків дуже часто є фактором, який поповнює прогалини слу-
хового сприймання. Разом з цим слід враховувати той факт, що 
за умов дефектної вимови звуків проговорювання може стати 
причиною дисграфічних помилок. 

Психологічна структура звукового аналізу та його законо-
мірності розкриті Л.А.Чистович та її співробітниками. Є.Ф.Со-
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ботович та О.М.Гопіченко на основі аналізу літературних да-
них визначили модель здійснення операції звукового аналізу: 

- дитина сприймає звуковий склад слова (здійснюється слу-
ховий аналіз мовлення); 

- почуте слово або звук переводиться в артикуляційне рі-
шення (згідно моторної теорії сприймання мовлення Л.А.Чис-
тович ця ланка забезпечується пропріоцептивним (кінестетич-
ним) аналізом). 

Ці 2 операції забезпечує сенсомоторний рівень сприйман-
ня мовлення (слухо-вимовна диференціація фонем, фонематич-
не сприймання): 

- артикуляційні образи зберігаються в пам'яті (Л.А.Чисто-
вич); 

- звук ідентифікується з фонемою (фонологічний рівень 
сприймання мовлення (за О.М.Вінарською) та приймаються 
внутрішні рішення (операція вибору (за Л.А.Чистович)); 

- здійснюється перевірка прийнятих рішень шляхом 
звіряння їх зі слуховим образом і тільки потім приймається 
кінцеве рішення (Л.А.Чистович). Велике значення у виконан-
няі цієї опрації має слуховий контроль. 

Таким чином, успішне засвоєння учнями звукового аналі-
зу можливе за умов нормального інтелектуального розвитку 
дитини, збереженого фонематичного сприймання, кінестетич-
ного аналізу, мовно-слухової пам'яті та слухового контролю. 

Другою операцією письма є переведення фонеми чи їх ком-
плексу в зорову графічну схему - букву, яка повинна бути відди-
ференційованою від букв, графічно схожих між собою. Вирі-
шальну роль у забезпеченні цієї операції відіграє зоровий ана-
лізатор, за допомогою якого відбувається засвоєння зорового та 
оптико-просторового образу букви. Зорово-просторові уявлен-
ня забезпечують правильне просторове розташування елементів 
у букві, розрізнення букв із подібними просторовими деталями 
та розташування букви у рядку. Зоровий аналіз забезпечує роз-
різнення схожих за накресленням букв, які відрізняються між 
собою кількістю елементів, що їх складають. Завдяки зоровій 
на м'яті дитина здатна запам'ятовувати графічний образ букви. 
Важливою передумовою засвоєння цієї операції письма є сфор-
мованість зорового контролю. 
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Для переведення фонем у їх графічні схеми (букви) дитині 
необхідно засвоїти зоровий образ букви. Опанування ним пе-
редбачає достатній рівень сформованості зорових функцій: зо-
рово-просторового сприймання і уявлення, зорового аналізу та 
синтезу, зорового контролю, зорової пам'яті та зорової уваги. 

Одним із важливих показників функціонального розвитку 
дитини є рівень зорового сприймання, що визначає успішність 
засвоєння базових навичок письма і читання у початковій школі. 
Завдяки йому відбувається засвоєння і впізнавання букви, 
аналіз її елементів, розрізнення друкованих і рукописних букв 
тощо. 

Розвиток зорового сприймання у дитини проходить відповідні 
етапи: спочатку розгорнуте «обмацування» предмета рукою й 
оком і лише потім згорнуті форми сприймання. При порушенні 
вміння плавно переводити погляд з одного предмета на інший 
дитина може сприймати повноцінно лише один об'єкт, що 
свідчить про звуження зорового сприймання. 

В основі формування зорового уявлення букви лежить вста-
новлення різних внутрішньоаналізаторних зв 'язків у зоровому 
аналізаторі, у яких має знайти своє відображення просторове 
розташування і взаємовідношення графічних елементів літе-
ри. Просторова і кількісна близькість багатьох літер ще більше 
ускладнює внутрішньоаналізаторні зв 'язки, вимагаючи тонких 
просторово-кількісних диференціювань, без яких складна ана-
літико-синтетична робота, що необхідна для формування зоро-
вих уявлень букв, стає неможливою. 

Отже, успішне опанування письма передбачає уміння ди-
тини вільно орієнтуватися в просторі та володіти основними 
просторовими поняттями. Орієнтування в просторі є комплек-
сним процесом і складається з симультанного зорового сприй-
мання, диференційованих рухів очей, вестибулярного аналізу і 
синтезу, а також кінестетичних сигналів, що йдуть від ведучої 
руки, забезпечуючи асиметричність у сприйманні простору 
(О.Р.Лурія). Зорова орієнтація в просторі є найпізнішою та 
більш згорнутою формою просторового сприймання. 

За свідченнями О.М.Корнєва, для засвоєння символічного 
позначення фонем у дітей має бути сформованою також навич-
ка символізації. Її засвоєння відбувається на основі розвитку у 
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дитини здібностей до символізації більш широкого плану: сим-
волічної гри, образотворчої діяльності та ін. Першим проявом 
здібності до символічної діяльності в онтогенезі є поява симво-
лічної гри з характерними для неї діями ігрового заміщення 
предметів і предметного зображення в малюнках. З того момен-
ту, як дитина починає давати назви власним зображенням, мож-
на говорити про початок розвитку графічного символізму. На 
відміну від письма, це символізм першого порядку: назвами поз-
начаються конкретні предмети, а не слова, які самі є теж знака-
ми. Пізніше, коли формується здібність до малювання за заду-
мом, вже можна говорити про появу елементарних знакових опе-
рацій. Прогрес у деталізації малюнків є проявом динаміки зас-
воєння мови графічних символів. Незрілість цих здібностей у 
дитини навіть при достатньому розумовому розвитку утруднює 
оволодіння графемами. 

Графо-моторні навички є кінцевою ланкою операцій, що 
складають письмо: за їх допомогою здійснюється операція пе-
ретворення оптичних образів букв у потрібні графічні накрес-
лення за допомогою рухів руки. Тим самим вони можуть впли-
вати на процес письма в цілому. Наприклад, утруднення в зоб-
раженні букв іноді настільки концентрує увагу дитини, що де-
зорганізує всі попередні операції. їх формування в онтогенезі 
розвивається одночасно з розвитком образотворчої діяльності. 
Найважливішою функцією, від якої залежить цей процес, є 
зорово-моторна координація. Упродовж значної частини до-
шкільного віку регуляція зображувальних рухів здійснюється 
на основі рухового аналізатора, тобто діти спираються на «пам'-
ять руки». Зоровий контроль за рухами майже відсутній. Але 
поступово проходить міжсенсорна інтеграція кінестетичних 
відчуттів під час малювання і зорових образів, які при цьому 
сприймаються. Свого найбільшого розвитку вона досягає у віці 
6 - 8 років. З цього періоду око бере активну участь у керуванні 
рухами - зорово-моторна координація починає займати про-
відне місце в регуляції графо-моторних рухів і розвитку відпов-
ідпих навичок. Наперших етапах розвитку навички письма рух, 
необхідний для написання кожного елемента букви, а пізніше 
- для написання кожної букви, є предметом спеціальної усві-
домленої дії. В подальшому ці елементи поєднуються і напи-
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сання цілих звукових комплексів поступово стає автоматизова-
ною допоміжною операцією. Процес письма отримує складний 
автоматизований характер. Одночасно з рухом руки здійс-нюєть-
ся руховий контроль. По мірі написання букв, слів він підкріп-
люється зоровим контролем, читанням написаного. 

Необхідною умовою опанування писемним мовленням та 
удосконалення графо-моторних навичок є достатній розвиток 
дрібної моторики рук (В.Б.Галкіна, В.П.Дудьєв, М.М.Кольцо-
ва, О.М.Корнєв, І.М.Садовнікова, Т.В.Пічугіна). Формування 
рухових функцій, у тому числі і дрібних рухів рук, відбуваєть-
ся у процесі взаємодії дитини з оточуючим предметним світом. 
Відомо, що онтогенетичний розвиток руки дитини починаєть-
ся з обмацувальних і хапальних рухів. У подальшому маніпуля-
тивні дії з предметами допомагають дитині отримати перший 
досвід у пізнанні оточуючого предметного світу, формуючи у 
неї предметне мислення та сприяючи розвитку тонких рухів 
кистей і пальців рук, що, в свою чергу, здійснює стимулюючий 
вплив на мовленнєву функцію дитини, на розвиток у неї сен-
сорної і моторної сторін мовлення. Заданими О.М.Корнєва, ово-
лодіння довільною регуляцією рухів руки проходить у період 
від одного року до 4 - 5 років. Для оволодіння довільними руха-
ми необхідними є збереженість сили і точності рухів, а також 
нормального забезпечення тонусу, який є основою для їх чіткої 
координації. 

Особливим фактором, який впливає на становлення дина-
мічної організації різних видів довільних рухів у дітей, є ліво-
рукість. У таких дітей спостерігаються неплавність, уповіль-
неність, дезавтоматизованість власне рухів, а також письма і 
малюнка. Дослідження психофізіологів вказують на взаємозв'-
язок між розумовою працездатністю та тонкою руховою коор-
динацією пальців руки і кисті у дітей 5 - 7 років. У дітей з низь-
ким рівнем розумової працездатності, як правило, спостері-
гається також низька координація та порушення пропорцій-
ності рухів. 

Основною складністю у дитини, що починає оволодівати 
навичкою письма, є опанування рухами кінчиків пальців, які 
реалізують рухи кінчика пера на поверхні аркуша. Це пояс-
нюється невідповідністю траєкторії кінчика пера на письмі та 
рухів пальців, що спрямовують перо. Саме тому дитина на 
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першому етапі навчання пише крупно, бо чим крупнішим є 
письмо, тим менша відносна різниця між рухами кінчика пера 
і рухами самої руки. Завдяки розвинутій моториці руки 
збільшуються можливості у формуванні просторових уявлень, 
що дозволяє в процесі письма реалізовувати рухи пера на ар-
куші вздовж дійсних або уявних ліній, правильно тримати зна-
ряддя письма, а також забезпечується процес виконання напи-
сання: виконання схеми рухів, відповідних оптичному образу 
букви, та плавне протікання послідовного запису елементів бук-
ви, букв у словах. 

Аналіз психологічної структури писемного мовлення доз-
воляє виділити основні когнітивні процеси, що відповідають 
за опанування процесом письма та складають його функціональ-
ну базу, а саме: пам'ять і увагу (О.М.Російська, В.В.Тарасун). 

Молодший школяр під час письма стикається із необхідні-
стю одночасного виконання великої кількості різних дій, що 
вимагає від нього високого рівня розвитку здібності концент-
рувати, розподіляти і переключати увагу. Відсутність достат-
ньої автоматизації всіх складових процесу письма вимагає пев-
ного рівня сформованості уваги. Встановлено, що шестирічні 
діти можуть продуктивно займатися одним видом діяльності 
протягом 10-15 хвилин. Важливою властивістю уваги є її об-
сяг. Він вимірюється кількістю об'єктів, які людина може 
сприйняти одночасно. Відомо, що шестирічна дитина може од-
ночасно сприйняти три об'єкти з певною повнотою і деталіза-
цією (Я.Л.Коломенський, Є.А.Панько). 

Психологи Н.А.Бастун, Ю.Й.Гільбух, В.М.Горбенко пояс-
нюють незрілість уваги недорозвиненістю емоційно-вольової 
сфери шестирічної дитини, що впливає на розвиток самоконт-
ролю. Чим більше виражена емогЦйно-вольова незрілість, тим 
меншою є у дитини здатність цілеспрямовано керувати своїми 
діями і відповідно гіршою є якість її письма. 

Завдання записати щойно почуті чи побачені слова стано-
вить значні труднощі для початківця, особливо якщо вони ма-
ють великий обсяг. Необхідність утримати в пам'яті певну по-
слідовність звуків слова, яке підлягає запису, а також оптично-
го образу букв свідчить про її вагому роль у забезпеченні проце-
су пїї<м>Міі. Нажливими показниками рівня сформованості пам'-
яті < обсяг, швидкість та стійкість запам'ятовування слухомов-
леннєвого та зорового матеріалу. 

141 



Зважаючи на те, що письмо є складною багатоопераційною 
діяльністю, яка охоплює низку розумових дій різного рівня, не 
менш важливої уваги заслуговують операціональні компонен-
ти мислення: симультанно-сукцесивний аналіз і синтез, по-
рівняння, узагальнення, класифікація, - складна взаємодія 
яких у процесі пізнання забезпечує готовність дитини до навчан-
ня в школі (Є.Ф.Соботович, В.В.Тарасун, Л.Є.Андрусишин). 

Величезне значення у формуванні навички письма нале-
жить операції контролю (зорового, слухового та рухового) та са-
моконтролю власної діяльності. Контроль проявляється у всіх 
психічних процесах: мисленні, пам'яті, мовленні. Виконання 
будь-яких завдань без нього неможливе. Саме контроль є 
найбільш слабкою ланкою в процесі регуляції діяльності у ди-
тини, що виявляється у недоведенні дії до кінцевого результа-
ту, переходу на другорядні дії та асоціації, у відсутності дії пе-
ревірки після виконання завдання. При цьому можуть спосте-
рігатись і такі явища, як відволікання учня на зовнішні под-
разники під час виконання певного завдання. 

Операція контролю має складну структурну організацію. 
Її нормальне виконання можливе лише за умов сформованості 
еталону контролю (того, з чим порівнюється результат дії), опе-
рації порівняння виконаної дії та її результатів із заданим зраз-
ком (еталоном), контрольної дії (пошук помилки) та механізмів 
визначення, виділення і корекції помилки (В.В.Тищенко). 
Порушення будь-якої ланки цієї операції може викликати збій 
у функціонуванні всієї мовленнєвої системи. 

Висновки 
Таким чином, письмо є складною за структурою формою мов-

леннєвої діяльності, що вимагає залучення великої кількості 
операцій та залучення різних мозкових областей, кожна з яких 
робить свій специфічний внесок. Несформованість будь-якої з 
розглянутих вище функцій може викликати порушення про-
цесу оволодіння письмом, дисграфію. Опанування процесом 
письма можливо лише за умови досягнення дитиною високого 
рівня фізичного, психічного, мовленнєвого та інтелектуально-
го розвитку. 
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Психофізіологічні механізми процесу читання 
Читання, як і письмо являє собою складний психофізіоло-

гічний процес, в акті якого беруть участь зоровий, мовнорухо-
вий та мовнослуховий аналізатори. В основі цього процесу, за 
словами Б.Г.Ананьєва, лежать «складні механізми взаємодії 
аналізаторів та тимчасових зв'язків двох сигнальних систем». 
За своїми психофізіологічними механізмами читання є більш 
складним процесом, ніж усне мовлення, але разом з цим воно не 
може розглядатись поза зв'язку писемного та усного мовлення. 

Читання як вид діяльності визначається як процес декоду-
вання графічної (буквеної) моделі слова в усномовленнєву 
форму (технічна сторона читання), а також як процес розумін-
ня письмових висловлювань (смислова сторона читання). Саме 
смислова сторона читання є основною метою процесу читання. 
Між смисловою та технічною сторонами читання існує тісний 
зв 'язок . Розуміння прочитаного визначається характером 
сприймання. З іншого боку, зорове сприймання залежить від 
розуміння змісту раніш прочитаного. 

В процесі читання доросла людина усвідомлює лише зав-
дання, зміст прочитаного, а ті психофізіологічні операції, які 
передують цьому, здійснюються неусвідомлено, автоматично. 
Однак ці автоматизовані в процесі навчання грамоти операції 
складні та багатосторонні. 

Операції процесу читання 
Процес читання починається із зорового сприймання букв, 

їх розрізнення та впізнавання за оптико-просторовими ознака-
ми. В подальшому відбувається співвіднесення букв з відповід-
ними звуками та здійснюється відтворення звуковимовного об-
разу слова, його прочитування. І нарешті, внаслідок співвідне-
сення звукової форми слова з його значенням здійснюється ро-
зуміння прочитаного. Розглянемо детальніше механізми кож-
ної з операцій читання: 

Першою операцією читання є впізнавання, розрізнення 
букв та їх співвіднесення з відповідними звуками. Оволодіння 
ииуко-буквеними позначеннями відбувається протягом всього 
добукварного та букварного періодів навчання грамоти. Однак, 
за словами Д.Б.Ельконіна, «сприймання та розрізнення букв є 
лише зовнішньою стороною процесу читання, за якою криють-
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ся найсуттєвіші та основні дії зі звуками мови». Не звук є по-
значкою букви, а навпаки, буква являє собою знак, символ, по-
значення мовленнєвого звука. Тому складний процес засвоєн-
ня звуко-буквених позначень починається з пізнання звукової 
сторони мовлення, з розрізнення та виділення звуків з мовлен-
ня. І лише потім дітей знайомлять з буквами, які є зоровими 
зображеннями букв. Саме тому буква буде правильно та успіш-
но засвоєною за таких умов: 

1. Коли дитина правильно вимовляє та диференціює зву-
ки, тобто має чіткі фонематичні уявлення про акустичні та ар-
тикуляційні властивості певного ^вука, не змішуючи його ні на 
слух, ні у вимові. 

2. Коли у дитини сформувались уявлення про фонему як 
узагальнений образ звука. Тільки тоді в процесі навчання чи-
тання формується уявлення про графему, про відповідність бук-
ви до фонеми. Коли ж процес оволодіння буквою починається зі 
сприйняття її зорового образу, засвоєння та співвіднесення її зі 
звуком має механічний характер. 

3. Розрізнення букв між собою за оптико-просторовими та 
кінетичними ознаками потребує здійснення оптичного аналі-
зу кожної букви на елементи, що їх складають. Засвоєння ж 
оптичного образу букви можливе лише за умов достатнього роз-
витку просторових уявлень у дитини, а також здатності запа-
м'ятовувати та відтворювати в пам'яті зорові образи. Безпосе-
редньо процес впізнання букви забезпечується достатнім 
рівнем розвитку зорового гнозису. 

Таким чином, успішне та швидке засвоєння букв можливе 
лише при достатній сформованості таких функцій: 

а) фонематичного сприймання (диференціації, розрізнен-
ня фонем); 

б) кінестетичного аналізу (правильної вимови звуків); 
в) фонематичного аналізу (можливості виділяти звуки з 

мовлення); 
г) зорового аналізу та синтезу (здатності визначати схожість 

та різницю букв); 
д) зорово-просторового гнозису та просторових уявлень (здат-

ності розрізнювати букви); 
д) зорової пам'яті (можливості запам'ятовувати зоровий об-

раз букви). 
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Друга операція читання — злиття звуків у склади та слова, 
тобто звуковий синтез, завдяки якому відбувається прочиту-
вання слова. Засвоєння цієї операції читання відбувається зав-
дяки тим же психічним функціям та операціям, що і засвоєння 
звукового аналізу. 

На початкових етапах навчання читання одиницею читання 
виступає буква, тобто зорове сприймання є побуквеним. А.Тро-
шин назвав цей етап «підскладовим» читанням. Сучасна мето-
дика навчання читання передбачає з самого початку поскладо-
ве читання, орієнтацію на склад як одиницю читання. З метою 
подолання труднощів злиття звуків у склади необхідно сфор-
мувати у дітей не тільки уміння розрізнювати та виділяти звук, 
а й чіткі уявлення про звукову будову складу, слова, що перед-
бачає високий рівень фонематичного розвитку дитини. 

Третя операція читання - співвіднесення звукового обра-
зу слова з його лексичним значенням, тобто розуміння прочи-
таного. Усвідомлення значення слова здійснюється часто лише 
після того, як прочитане слово промовлено вголос та прочитане 
декілька разів. Саме тому чіткість звукового образу слова ма-
тиме велике значення для розуміння його семантики. Достатній 
розвиток словникового запасу та сформованість граматичної 
будови мовлення - необхідні умови усвідомлення прочитано-
го. Нерозуміння значень окремих слів та граматичних кате-
горій може призвести до порушення розуміння речення та ціло-
го зв'язного висловлювання. Наступною умовою засвоєння тре-
тьої операції читання є сформованість узагальнюючого зна-
чення слова, що, безумовно, потребує певного рівня інтелекту-
ального розвитку дитини. Порушення інтелекту негативно 
позначиться на засвоєнні кожної операції читання. 

Особливі труднощі під час розуміння прочитаного виника-
ють при читанні речень. Привертання уваги дитини до техніч-
ної сторони читання послаблює їхню увагу до розуміння при-
чинно-наслідкових зв'язків між словами в реченні та між ре-
ченнями в тексті. Причому на початковому етапі оволодіння 
навичкою читання смислова здогадка майже не використовуєть-
ся або використовується невірно, що також призводить до труд-
нощі в у розумінні прочитаного. 

Читання дорослої людини - це сформована дія, навичка. 
Як будь яка навичка, читання в процесі формування проходить 
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декілька етапів. Кожен із цих етапів тісно пов'язаний з попе-
реднім та наступним, поступово переходить із однієї якості в 
іншу. Формування навички читання здійснюється в процесі 
довготривалого та цілеспрямованого навчання. 

Т.Г.Єгоров виділяє такі етапи формування навички читання: 
1) оволодіння звуко-буквеними позначеннями; 
2) поскладове читання; 
3) становлення синтетичних прийомів читання; 
4) синтетичне читання. 
Кожен із етапів характеризується своєрідністю, якісними 

особистостями, певною психологічною структурою, своїми труд-
нощами та завданнями, а також прийомами оволодіння. На пер-
ших двох етапах основна увага дитини спрямовується на техніч-
ну сторону читання, тобто процес прочитування слів, речень, тек-
сту. Процес розуміння тексту ще значно відстає у часі від проце-
су зорового сприймання матеріалу, іде за ним. Основні труднощі 
полягають у синтезі складів у слова, особливо при читанні склад-
них за будовою слів, а також у встановленні граматичних зв'язків 
між словами у реченні. На третьому та четвертому етапах на пер-
ший план виступає розуміння прочитаного. Основними способа-
ми читання є читання цілими словами та словосполученнями. 
Технічна сторона читання вже не утруднює читача. Однак, не-
зважаючи на це, існують певні труднощі, пов'язані з викорис-
танням під час читання смислової здогадки. Діти часто заміню-
ють слова, закінчення у словах, що призводить до частих рег-
ресій, поверененню до раніш прочитаного з метою виправлення 
помилок, уточнення змісту прочитаного або контролю. Темп чи-
тання на цих етапах зростає. На останніх етапах формування на-
вички читання ще мають місце труднощі синтезу слів у речен-
ня, а речень - у текст. Зміст тексту стає зрозумілим лише тоді, 
коли діти розуміють семантику кожного слова в реченні, розу-
міють причинно-наслідкові зв'язки між словами у реченні та ті 
зв'язки, які існують між реченнями в тексті. Отже, розуміння 
прочитаного залежить від рівня розвитку лексико-граматичної 
сторони мовлення та рівня інтелектуального розвитку дитини. 

Висновки 
Основними умовами оволодіння навичкою читання є сфор-

мованість всіх сторін усного мовлення дитини (фонетико-фоне-
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матичної, лексико-граматичної та синтаксичної), достатній 
розвиток немовленнєвих психічних функцій (зорово-просторо-
вих уявлень, зорової пам'яті), розумових операцій - зорового 
аналізу та синтезу, зорового та слухового контролю, а також 
високий рівень інтелектуального розвитку. 

Діти, які навчаються в школі для дітей з ТПМ, з великими 
труднощами оволодівають грамотою у зв'язку із несформовані-
стю або порушенням у них механізмів читання та письма і по-
требують спеціальних методів та прийомів навчання. 

Контрольні запитання 
1. Розкрийте основні завдання уроків грамоти. 
2. У чому полягає специфіка навчання грамоти дітей із 

ТПМ? 
3. Обґрунтуйте взаємозв'язок уроків грамоти і вимови. 
4. Що є предметом методики навчання грамоти? 
5. Який принцип лежить в основі української графіки? 
6. Назвіть основні операції читання та письма. 
7. Розкрийте зміст поняття «готовність до навчання грамо-

ти» , перерахуйте основні складові цього поняття. 
8. Як Ви розумієте поняття «шкільна зрілість», «мовлен-

нєва готовність » ? 
9. Назвіть передумови формування навички письма. 
10. Розкрийте значення психічних функцій у навчанні гра-

моти. 
11. Перерахуйте основні етапи формування навички читання. 

Лекція 12. 
Тема: Методи навчання грамоти учнів із ТПМ (2 год.) 

1. Огляд історії методів навчання грамоти. 
2. Сучасний звуковий аналітико-синтетичний метод на-

вчання грамоти. 
.'І. Методика формування навичок звукового та складового 

аналізу та синтезу у дітей із ТПМ. 
а) основні види фонематичного аналізу та поетапність 

його формування; 
б) характеристика морфологічного аналізу; 
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в) характеристика видів та рівнів звукового аналізу та 
послідовність їх формування; 

г) методика формування аналізу складу; 
д) методика формування звукового та складового синтезу; 
е) аналіз методик формування операціі звуко-складового 

аналізу та синтезу, розробленої на основі досліджень В.К.Ор-
фінської, Є.Ф.Соботович, Р.І.Лалаєвої, МА.Савченко та інших 
дослідників-дефектологів. 

1. Огляд історії методів навчання грамоти. 
В історії навчання молодших школярів читання та письма 

використовувались різноманітні методи. В основу їх класифі-
кації було покладено два критерії: 1) мовна одиниця, що лежить 
в основі навчання грамоти (звук, буква, склад, слово); 2) про-
відний прийом роботи у процесі оволодіння грамотою (аналіз 
чи синтез). Аналіз передбачав поділ мовної одиниці слова на 
склади, складів - на звуки і букви. Синтез вимагав поєднання 
звуків або букв у склади, складів - у слова. Як правило, ці два 
методи використовувались паралельно, були взаємопов'язани-
ми між собою. 

За першим критерієм виділяються методи: буквоскладаль-
ний, звуковий, складовий, метод цілих слів. 

За другим критерієм методи діляться на аналітичні, синте-
тичні, аналітико-синтетичні. 

Суть буквоскладального та складового синтетичного 
методів полягала в тому, що учень механічно зазубрював букви 
або склади та поєднував їх у слова. 

Метод цілих слів передбачав запам'ятовування шляхом 
зорового сприйняття форми слів без поділу їх на склади та зву-
ки і букви. 

У сучасній методиці навчання грамоти дітей із ТПМ іноді 
застосовується складовий синтетичний метод та метод цілих слів 
під час навчання дітей із різними сенсорними порушеннями 
(сенсорною алалією) у зв 'язку із неможливістю на початкових 
етапах навчання оволодіти умінням виділяти звуки з мовлен-
нєвого потоку та синтезувати їх у слова. Від глобального читан-
ня поступово переходять до читання звукового аналітико-син-
тетичного. Однак провідним методом у сучасній методиці нав-
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чання грамоти учнів із ТПМ є звуковий аналітико-синтетич-
ний метод. 

2. Звуковий аналітико-синтетичний метод навчання гра-
моти полягає у використанні різноманітних прийомів звуково-
го аналізу та синтезу з метою підготовки учнів до самостійного 
читання та письма складів і слів. 

Основоположником звукового аналітико-синтетичного ме-
тоду був К.Д.Ушинський. Цей метод був прийнятий замість 
діючих до нього буквоскладального, складового, звукового ана-
літичного та звукового синтетичного. Великою заслугою 
К.Д.Ушинського було те, що згідно з його методом процесу чи-
тання та письма, тобто букварному періоду, передувала ціла 
система звукових аналітико-синтетичних вправ. Він стверджу-
вав, що свідомо читати і писати може тільки той, хто зрозумів 
звуко-складову будову слова. Дитина повинна зрозуміти, що 
слова називають не тільки предмет, але й звучать, складаються 
зі звуків. К.Д.Ушинський вказував на те, що необхідно «при-
вчати увагу дитяти зупинятись на словах і звуках, які їх скла-
дають» . Ним були розроблені прийоми звукового аналізу та син-
тезу, до яких він відносив такі: 

а) виявлення заданого звука у словах; б) добір учнями слів із 
заданих звуків; в) поділ слів на склади і складів на звуки; г) ут-
ворення слів зі звуків; д) різноманітні перетворення слів. 

З часів К.Д.Ушинського звуковий аналітико-синтетичний 
метод удосконалювався його послідовниками: В.І.Водовозовим, 
Д.І.Тихоміровим, В.П.Вахтьоровим, В.О.Фльоровим, Д.Б.Ель-
коніним та іншими. Вони значно доповнили систему вправ, 
змінили порядок проходження букв, ввели роботу з розрізною 
азбукою. Завдяки цьому методу діти з перших кроків навчання 
мови мали одержати можливість оволодіти на мовному матері-
алі усіма розумовими діями, ознайомитися зі звуковими оди-
ницями мови (лінійними-звуками, складами; нелінійними-
наголосом, інтонацією), необхідними не тільки для початково-
го навчання читання і письма. 

Процес навчання грамоти за звуковим аналітико-синтетич-
пим методом будується на таких теоретичних засадах: 

І Іредметом читання є зашифрована буквами звукова мате-
рій мови; букви є лише посередниками. Основними ж мовними 
одиницями є звуки. 
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Початкові фонетичні уявлення і поняття учні повинні одер-
жувати в результаті активних спостережень над звуковими 
явищами мовлення. 

Букварному періоду повинен передувати період практич-
ного засвоєння системи мови, протягом якого формується умін-
ня свідомо виконувати аналіз слова, яке звучить. 

Не володіючи уміннями виділити звуки зі слова, назвати їх 
послідовність, учні не зможуть у процесі письма підібрати і 
правильно застосувати для них відповідні буви. Без цих нави-
чок неможливо не тільки опанувати грамоту, але й мову в ціло-
му. Без формування навичок звукового аналізу навчання гра-
моти стає майже неможливим. Звідти випливає провідний прин-
цип звукового аналітико-синтетичного методу навчання гра-
моти: під час формування у дітей початкових умінь читання та 
письма слід іти від звука до букви. Це означає, що перед озна-
йомленням дитини з буквою необхідно навчити її виконувати 
різні вправи на вимову, розрізнення звуків; аналітико-синте-
тичні дії зі звуком, який ця буква позначає. Звук має правиль-
но вимовлятися учнем, впізнаватися на слух у різних позиціях, 
виділятися зі слів, синтезуватися з іншими звуками в склади, 
звукосполучення та слова. 

У сучасній методиці навчання грамоти принцип «від звука 
до букви» реалізується двома шляхами: 

1) введенням добукварного періоду, проягом якого учні опе-
рують виключно звуками; 

2) забезпеченням структури уроків по вивченню нових букв 
у букварний період. Перед ознайомленням з новою буквою вчи-
тель пропонує учням низку аналітико-ситетичних дій зі звука-
ми, які цією буквою позначйаються. 

Для успішного застосування звукового аналітико-ситетич-
ного методу під час навчання грамоти вчитель повинен володі-
ти прийомами звукового аналізу та синтезу. 

Прийоми звукового аналізу. 
1. Підкреслена вимова одного зі звуків у слові за допомогою 

сили голосу або протяжної вимови (с-с-сад, о-с-с-са, оси, ма-а-а-
к, мак). 

До цього прийому примикає прийом додавання у слово зву-
ка, якого не вистачає, з опорою на малюнок (ді...(м), ра...(к)). 
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2. Виділення звука, який найбільш часто повторюється із 
вірша, речення, ряду слів (слон, собака, коса, лис, синиця). 

3. Виділення звука зі слова на основі опису його артику-
ляції (прийом найчастіше застосовують під час вивчення пар-
них звуків). 

4. Співставлення слів, які відрізняються одне від одного 
одним звуком (дим - дім, коса - коза, сом - сон). 

5. Впізнавання заданого звука у названих вчителем словах, 
визначення його місця у слові (Гра «Упіймай звук»). 

6. Самостійний підбір слів із заданим звуком. 
Всі перераховані прийоми передбачають лише частковий 

звуковий аналіз слів. Частіше їх використовують на підготов-
чих етапах навчання. Частковий звуковий аналіз є основою 
повного звукового аналізу, його використовують під час ознай-
омлення з новою буквою (як підготовчий етап). 

Прийоми звукового синтезу 
1. Утворення складу з 2-х звуків: ([н], [о] - но). 
2. Утворення складу з 3-х звуків: ([т],[р],[у] - тру). 
3. Утворення складів заданого приголосного зі всіма вивче-

ними голосними: [с] +[а], [о], [у], [е], [и], [і]. 
4. Підбір парних складів з м 'яким приголосним: (ма - мя, 

ту - тю) і навпаки (ні - ни, тю - ту). 
5. Утворення за аналогією сполучення звука [а] з різними 

приголосними: ар, аль, ат, ать і т. д. 
6. Утворення сполучення звуків, аналогічно заданому, 

тільки з іншими звуками (оно - омо, ото, оро, оло). 
Під час утворення слів використовують такі прийоми: 
1. До звука (складу) додати звук і назвати слово, яке утвори-

лось: на початку слова (к)лас, в кінці слова со(м). 
2. Додати до слова такий звук, щоб утворилось нове слово 

(том - Тома, ліс - ліси, риба - рибалка). 
3. Утворити слово з окремих звуків, складів (Гра «Склади 

слово»; [м],[к],[а] - мак; ко, за - коза 
\ . До поданого складу або слова додати інший склад або звук, 

щоб утворилось слово: рі(чка), (зьба) - річка, різьба; гри(би), 
. /шп (ниіі) /риби, грибний. 

У букварний період звукові аналітико-синтетичні вправи 
можна проводити і на буквеній основі. 
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Сучасний звуковий аналітико-синтетичний метод навчан-
ня грамоти передбачає паралельне навчання читання та пись-
ма. Уміння писати букву відстає від темпу читання, тому пись-
мо можна заміняти допоміжними засобами графічного позна-
чення за допомогою друкованих букв (розрізна азбука, друку-
вання). За одиницю читання береться склад як одиниця вимо-
ви. Тому із самого початку діти навчаються читати по складах. 
На основі аналізу та синтезу звукової форми слів з опорою на 
голосні проходить весь процес формування початкового читан-
ня; шляхом синтезу слів зі складів і читання їх з наголосом удос-
коналюється уміння читати. 

Звуковий аналітико-синтетичний метод сприяє активізації 
розумової діяльності учнів, розвитку у них логічного мислення, 
спостережливості за мовою, готує до правильного формування 
наступних умінь з української мови. Застосування цього методу 
у спеціальній школі для дітей із ТПМ має свої характерні риси: 

1) навчання грамоти проводять тільки на тих звуках і сло-
вах, які правильно вимовляються учнями; 

2) звуки і букви вивчаються не в алфавітному порядку. По-
рядок проходження звуків і букв підпорядкований доступності 
розрізнення та засвоєння звуків у вимові та букв у написанні; 

3) розтягнуто в часі вивчення парних звуків (твердих - м'я-
ких, глухих - дзвінких) і відповідних їм букв; 

4) складові структури вивчаються за принципом їх посту-
пового ускладнення (розглянуто у розділі «Формування вимо-
ви»); 

5) збільшено термін добукварного періоду порівняно із ма-
совою школою. 

Правильне поєднання звукових аналітичних та синтетич-
них вправ має забезпечити успіх у навчанні учнів із ТПМ чи-
тання і письма. Зорові схеми та позначення мають допомогти 
учням засвоїти основні поняття, що мають бути сформованими 
у дітей у процесі навчання грамоти, а саме: 

1. Речення. 
2. Слово. 
3. Слово, поділене на склади. 
4. Слово, поділене на склади та звуки. 
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5. Голосні звуки позначаються кружечком, тверді приголосні 
звуки - однією рискою, м 'які приголосні - двома рисками. 

6. Слово можна позначати довгою рискою, склади - корот-
кими рисками. 

3. Методика формування навичок звукового та складово-
го аналізу та синтезу у дітей із ТПМ. 

Звуковий аналіз є найбільш складною формою мовного 
аналізу, однак саме його сформованість є однією з головних умов 
оволодіння дитиною читанням та письмом на основі аналітико-
синтетичного звукобуквеного методу, а також для засвоєння 
фонетичного та морфологічного принципів правопису, провід-
них в українській мові. Однак, якщо для нормально розвинутої 
дитини молодшого шкільного або старшого дошкільного віку 
оволодіння усвідомленим фонологічним аналізом є цілком по-
сильним завданням, то формування названих операцій у дітей 
із порушеннями мовленнєвого розвитку супроводжується цілою 
низкою труднощів. Д.Б.Ельконін підкреслював, що «не вміючи 
виділити звуки зі слова, назвати їх послідовність, учні не змо-
жуть у процесі письма підібрати та правильно застосувати для 
них відповідні букви. Без цього неможливе не тільки оволодіння 
грамотою, а й усією мовою - граматикою та орфогра-фією. Без 
формування навичок звукового аналізу, без розвитку у дітей 
фонематичного сприймання навчати грамоти важко». 

Терміном «фонематичний аналіз» визначають як елемен-
тарні, так і складні форми звукового аналізу. До елементар-
ної форми належить виділення звука на фоні слова. Більш 
складною формою є виділення першого та останнього звука 
зі слова та визначення його місця ( початок, середина, кінець). 
Найбільш складним є визначення послідовності звуків у слові, 
їх кількості та місця по відношенню до інших звуків. 

Корекційну роботу слід спрямовувати на поетапне форму-
вання дії звукового аналізу слова у відповідності до закономірно-
стей формування розумової дії та врахуванням складності того 
чіі іншого виду аналізу, який визначив П.Я.Гальперін. У своїх 
дослідженнях він встановив, що повноцінна розумова дія може 
бути сформованою тільки тоді, коли її засвоєння проходить 
послідовно через декілька етапів: 
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1 етап - усвідомлення завдання: за допомогою підкресленої 
вимови окремих звуків у слові дітям дають можливість «про-
никнути» в звукову структуру слова, «доторкнутись» до неп. 

2 етап - засвоєння дії з предметами: звукову структуру сло-
ва подають у вигляді матеріальних одиниць - фішок, схем. Фіш-
ки, графічні схеми - прийоми матеріалізації звукового аналізу. 

3 етап - засвоєння дії в плані голосного мовлення: дитина 
послідовно проговорює звуки, не моделюючи схему слова. 

4 етап - перенесення дії в розумовий план і кінцеве станов-
лення дії: знімається проговорювання, дитина виконує опера-
цію звукового аналізу в розумовому плані, за уявленням. 

Дослідники стверджують, що першим видом мовного аналі-
зу, що виникає у процесі онтогенезу, є аналіз морфологічний. 
Це пояснюється кількома факторами: 

1) морфема є мінімальним носієм семантики, а тому орієн-
тація на її значення полегшує її визначення зі складу слова; 

2) межі морфем досить часто співпадають з межами складів, 
у цьому випадку ритмічна структура слова допомагає виділен-
ню морфеми; 

3) деякі морфеми (суфікси, закінчення) часто знаходяться 
в кінці слова під наголосом, що сприяє приверненню до них уваги 
і, як наслідок, полегшує їх виділення; 

4) висока частотність, з якою слова з однотипним морфоло-
гічним оформленням (зокрема словоформи) зустрічаються в мов-
ленні. 

У зв'язку з названим вище морфологічний аналіз на мимо-
вільному неусвідомленому рівні є сформованим у більшості дітей 
старшого дошкільного віку. Про це свідчить, зокрема, володіння 
дітьми морфологічною системою словозміни та словотворення. 
Не є складним для дошкільників як з нормою, так і з нерізко 
вираженими порушеннями мовлення оволодіння морфологіч-
ним аналізом на рівні виділення спільної морфеми у ряді одно-
типних похідних слів (зайчик, хлопчик, пальчик, горобчик 
тощо). Дитина здатна до визначення словотворчих суфіксів, які 
вказують на зменшувально-пестливу форму або незрілість, а 
також префікси (приїхав, прийшов, прибіг, приніс тощо). 
Складнішим є виділення спільної кореневої морфеми (ліс, 
лісовий, лісок, полісся тощо). 
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Одночасно з формуванням морфологічного аналізу слів у 
дітей поширюється словниковий запас, вони на практичному 
рівні оволодівають системою словотворення та словозміни. 

В.К.Орфінська, Є.Ф.Соботович, Л.І.Бартєнєва, В.В.Тищен-
ко засвідчують, що доступність морфологічного аналізу може 
бути використана як основа для більш складного звукового 
аналізу слова. 

Безпосередньо звуковий аналіз має кілька різних за склад-
ністю видів та рівнів. 

Так, найбільш простим є аналіз заданого звука з ряду 
звуків, що вимовляються ізольовано. При цьому Р.І.Лалаєва 
відзначає, що й тут існує певна послідовність. Так, найбільш 
доступним для аналізу є ізольований голосний звук в оточенні 
приголосних. Більш складним - ізольований голосний звук се-
ред голосних. Потім - приголосний серед голосних; приголос-
ний серед приголосних, далеких заакустико-артикуляційними 
ознаками; приголосний серед приголосних, близьких за акус-
тико-артикуляційними ознаками (але не тих, що змішуються у 
власному мовленні). 

Цей вид аналізу заданого ізольованого звука у ряду інших 
звуків за своєю психологічною структурою близький до слухо-
вого гнозису (впізнавання звуків), тому недоліки його виконан-
ня можуть свідчити або ж про певні порушення слухового сприй-
мання, або ж про недоліки слухової уваги, слухової пам'яті. 

Більш складним видом звукового аналізу є аналіз звуків на 
фоні слова. За своєю суттю це також впізнавання звуків, але 
вже у складі слова. Його більша складність порівняно з аналізом 
ізольованих звуків пояснюється тим, що в межах слова звуки 
впливають один на одного, тим самим фонетичні умови звуків у 
слові відрізняються від фонетичних умов ізольованих звуків. 
Таким чином, у межах слова одні звуки можуть знаходитись у 
більш вигідних фонетичних умовах (так звана сильна позиція), 
а інші звуки під фонетичним впливом звуків-сусідів - навпа-
ки, в умовах, незручних для аналізу (слабка позиція). 

За даними Л.Зіндер, фонетичну позицію звука (сильну чи 
слабку) визначають кілька факторів, які наведені у таблиці. 
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Таблиця 1 
Фонетичні позиціп звуків у словах 

С и л ь н а позиція С л а б к а позиція 
Н а г о л о ш е н и й голосний (наприклад : 
верби, сосни, берег , море) 

Н е н а г о л о ш е н и й голосний 
(наприклад : верба, сосна, береги, 
моря) 

Голосний на початку слова (складу) 
(напрклад: апельсин, індик, орел) 

Голосний у кінці слова 
(в ідкритого складу) (наприклад : 
слово , ворона, море) 

Щ і л и н н и й на початку слова 
(наприклад : син, шуба , зуби, жук) 

Глухий приголосний перед д з в і н к и м 
п р и г о л о с н и м у середині слова 
(наприклад : боротьба) 

Ф р и к а т и в н і в кінці слова 
(наприклад : 
мак, кіт, суп) 

Д з в і н к и й приголосний перед глухим 
п р и г о л о с н и м у середині слова 
(наприклад : 
легкий) 

Окрім зазначеного слід зауважити, що більш доступними 
для аналізу є дзвінкі та сонорні звуки, тверді виділяються про-
стіше, ніж м'які . Тому при створенні методики з розвитку зву-
кового аналізу слід враховувати поступове ускладнення умов 
аналізу - від найбільш сприятливих до найскладніших. 

Наступним за складністю видом аналізу є аналіз звуків зі 
складу слова. Якщо аналіз звука на фоні слова передбачає фік-
сацію учнем лише наявності чи відсутності звука в слові, то ана-
ліз звука зі складу слова вимагає вже безпосереднього виділення 
звука і називання його. 

Цей вид аналізу має свої легкі та складні форми. Так, най-
доступнішим для дітей є аналіз спільного звука у ряді слів. При 
цьому спільний звук має знаходитись у всіх словах в однаковій 
позиції. Фонетичні умови звуків, що виділяються дітьми, по-
ступово змінюються відповідно до умов, поданих у таблиці. 

При цьому на початкових етапах спільний звук має акцен-
туватися голосом педагога, що сприяє спрямуванню на нього 
уваги і, як наслідок, полегшу, аналіз. 

Наступним за складністю є аналіз звука у заданій педаго-
гом позиції. Слід зауважити, що найлегшою для аналізу є по-
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зиція початку слова, оскільки концентрація уваги на першому 
звуці у слові є вищою завдяки мінімальному навантаженню на 
оперативну пам'ять. Однак і тут слід враховувати фонетичні 
позиції звуків, подані у таблиці. 

Більш складним є виділення звука з позиції кінця слова, 
що пояснюється більшим навантаженням на оперативну пам'-
ять (дитина повинна утримувати в ній всі почуті звуки в слові) 
та тими фонетичними впливами, які чинять на останній у слові 
звук попередні звуки. 

Близьким за складністю видом аналізу є визначення 
позиції заданого звука в слові, однак, перед тим, як запропо-
нувати його дітям, необхідно актуалізувати у них знання про 
схему слова: «початок слова», «кінець слова», «середина сло-
ва» . При цьому для аналізу на цьому етапі не слід давати голосні 
звуки в середині слова та відкритого складу, оскільки їх аналіз 
є найскладнішим і вимагає спеціальної підготовки. 

Ця робота проводиться в кілька етапів. 
1 етап. Формування (актуалізація) складового аналізу сло-

ва. Вона передбачає розвиток уміння ділити слова на склади, 
визначати кількість та послідовність складів у слові. Оскільки 
склад є більш природним елементом мовлення, ніж звук 
(О.О. Леонтьєв), межі якого визначаються загальною ритмічною 
структурою слова і мовлення взагалі, то оволодіння ним не вик-
ликає у дітей особливих труднощів. Роботу з розвитку складо-
вого аналізу та синтезу необхідно починати з використання до-
поміжних прийомів, потім вона проводиться з опорою на про-
мовляння і, нарешті, на основі слуховимовних уявлень, у внут-
рішньому плані. 

Під час формування складового аналізу з опорою на до-
поміжні засоби пропонується, наприклад, відплескати або 
відстукати слово по складах та назвати їх кількість. У процесі 
розвитку складового аналізу в мовленнєвому плані робиться 
акцент на уміння виділяти голосні звуки в слові, засвоїти ос-
новне правило поділу слова на склади: у слові стільки складів, 
скільки голосних звуків. 

Однак слід враховувати такі труднощі, що можуть при цьо-
му виникнути. Досить складним для дітей є визначення складо-
вої будови слова при збігові приголосних, виділення голосних. 
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2 етап. Визначення звукової структури кожного виділеного 
складу. Оскільки попередніми етапами відпрацьовувалось 
уміння виділяти перший і останній звук у словах, то ця операція 
є доступною для дітей. Певних зусиль вимагає лише виділення 
голосного звука у відкритому складі, для цього використову-
ються спеціальні прийоми: протяжна вимова останнього го-
лосного у складі; вібрована вимова голосного у відкритому 
складі; роздільна вимова приголосного і голосного тощо. Опора 
на голосні звуки під час поділу на склади дозволяє усунути та 
попердити помилки на пропуски та додавання голосних звуків. 

3 метою формування уміння визначати складову будову сло-
ва з опорою на голосні необхідна попередня робота, спрямована 
на диференціацію голосних та приголосних звуків. 

У подальшому робота проводиться по виділенню голосного 
звука зі складу та слова. Для цього спочатку пропонують одно-
складові слова (ох, ух, лис, дим, вовк). Діти визначають голос-
ний та його місце у слові. Можна використовувати графічну схе-
му, на якій голосний звук позначається кружечком і стоїть на 
початку, в середині чи в кінці схеми: 

О О О 
Потім робота проводиться на матеріалі двох- та трьохскла-

дових слів. Рекомендують завдання: 
1. Назвати голосні в слові. Підбирають слова, вимова яких 

на відрізняється від написання (коза, миша, молоко). 
2. Записати тільки голосні цього слова (оса - о а). 
3. Виділити голосні звуки, знайти відповідні букви. 
4. Розкласти малюнки під певним поєднанням голосних. 

Наприклад, пропонують малюнки (рука, нога, риба, лапа, 
миша, ручка, хата, коза) та схеми слів: 

а а, и а, _у а , о _ а 
Наступним за складністю видом аналізу є визначення 

послідовності звуків у слові, яка має здійснюватись спочатку 
на основі складового аналізу слова та звукового аналізу всіх 
складів, що входять до нього, а потім — без складового аналізу, 
шляхом перерахування послідовно всіх звуків у слові. 

Складова будова слів поступово ускладнюється. Спершу від-
працьовуються звуковий аналіз слів зі схожою складовою будо-
вою, потім поступово з різною: 
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1. Односкладові слова: 
• без збігу приголосних типу сон, мир, ліс та ін.; 
• зі збігом приголосних на початку слова (степ, клен); 
• зі збігом приголосних у кінці слова (верх, вовк); 
• зі збігом приголосних на початку та в кінці слова (стовп, 

блиск). 
2. Двоскладові слова: 
• один склад відкритий, другий - закритий (пісок, вагон); 
• обидва склади закриті (балкон, барліг); 
• зі збігом приголосних на початку слова (книга, трава, ста-

кан); > 
• з двома випадками збігу приголосних в одному слові (прав-

да, пливти); 
• один зі складів з м 'яким приголосним та з «ь» (ведмідь, 

пальці). 
3. Трьохскладові слова: 
• із прямими відкритими складами (молоко, корова); 
• із відкритими та закритими складами (сонечко, віконце); 
• зі збігом приголосних (стрибати, блискавка). 
І нарешті - визначення кількості звуків у слові. Це завдання 

є найскладнішим, оскільки вимагає суміщення двох завдань: виз-
начення послідовності звуків у слові та підрахунок їх кількості. 

З метою формування навичок звукового аналізу застосову-
ють різні прийоми (див. «Прийоми звукового аналізу»). 

Робота по формуванню звукового аналізу та синтезу не за-
вершується відпрацюванням різних його видів, оскільки для 
оволодіння письмом та читанням важливим є не лише сформо-
ваність різних видів аналізу, але й уміння оперувати звуковою 
структурою слова на довільному рівні, порівнювати слова за зву-
ковою структурою і семантикою, трансформувати звукову 
структуру слова відповідно до умов, поставлених педагогом, 
підбирати слова, що відповідають заданим умовам. 

Важливим також є формування уміння здійснювати звуко-
вий аналіз у різних умовах з опорою на слуховий аналізатор, 
мовноруховий аналізатор (вимову) та за уявленням. 

[До стосується операції звукового синтезу, то слід зазначи-
ти, що за умов сформованого звукового аналізу цей процес не є 
занадто сісладиим для дітей. Однак у цій роботі слід все ж засто-
совувати Ііепцу послідовність. 
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Спочатку формується синтез закритого складу на основі 
протяжного промовляння голосного звука та додавання до ньо-
го наступного приголосного. 

Формування синтезу відкритого складу можна проводити 
на основі спостереження дитиною за зміною звучання складу, в 
якому замінюється голосний звук, а перший приголосний за-
лишається незмінним. 

Дещо складнішим є формування синтезу складу зі збігом 
приголосних. Для цього застосовують таку поетапність у роботі: 

- синтез односкладового слова з останнім приголосним 
(типу САд, МАк) шляхом додавання останнього приголосного 
до відкритого складу; 

- синтез складу типу - А Р к шляхом додавання останнього 
приголосного до закритого складу; 

- синтез відкритого складу з двома приголосними на почат-
ку (типу СТа); 

- синтез односкладового слова з двома приголосними на по-
чатку та одного на кінці (типу БРаТ). 

До прийомів звукового синтезу належать такі: утворення 
складу з 2-х звуків; утворення складів приголосного ... зі всіма 
голосними; утворення за аналогією сполучення звука. . . з різни-
ми приголосними (ар, ал, ан і т.д.); утворення сполучення звуків 
аналогічно заданому, тільки з іншими звуками (оро, оло, оно, 
око і т.д.); підбір парних складів з м 'яким приголосним (ни -
ні, ми - мі) (див. «Прийоми звукового синтезу»). 

У дітей зі стійкими порушеннями сукцесивного синтезу 
варто застосовувати метод глобального читання, що передбачає 
запам'ятовування звучання цілого складу (слова) та співвідно-
шення його з відповідними буквами. 

Пропонуємо розглянути методику формування операції зву-
ко-складового аналізу та синтезу, складену на основі досліджень 
В.К.Орфінської, Є.Ф.Соботович, Р.І.Лалаєвої, М.А.Савченко та 
інших дослідників-дефектологів. 

Формування аналізу ізольованих звуків. 
На цьому етапі формується звуковий гнозис (впізнавання 

звуків), слухова увага, аналіз заданого звука з ряду ізольованих 
звуків. 
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Вправа 1. Аналіз заданого голосного звука з ряду приголосних. 
Педагог пропонує дітям уважно прослухати ряд звуків і 

плеснути в долоні (підняти сигнальну картку), якщо вони по-
чують заданий звук. 

(А) П, Р, А, Л", Ш, А тощо; (О) Л, Ж , Д, О, Б, З, О, К тощо. 
Вправа 2. Аналіз заданого голосного звука з ряду голосних. 
Педагог пропонує дітям уважно прослухати ряд звуків і 

плеснути в долоні (підняти сигнальну картку), якщо вони по-
чують заданий звук. 

(У) А, І, И, У, Е, У, І, А тощо. 
Вправа 3. Аналіз заданого приголосного звука з ряду при-

голосних, далеких за акустико-артикуляційними ознаками. 
Педагог пропонує дітям уважно прослухати ряд звуків і 

плеснути в долоні (підняти сигнальну картку), якщо вони по-
чують заданий звук. 

(Р) ПІ, П, К, Д, Р, М, Р, В, С, Т, Р, Н; (С) П, Т, К, Р, Н, В, С, 
Л, С. тощо. 

Вправа 4. Аналіз заданого приголосного звука з ряду при-
голосних, у тому числі й близьких за акустико-артикуляційними 
ознаками. 

(Ш) П, Ж, Ш, С, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Ж , Ш; (С) З, С, Ц, Ч, С, ДЗ, 
Ф, Т, Стощо. 

Формування аналізу звуків на фоні слова. 
Вправа І . Аналіз заданого звука на фоні слова. 
Педагог пропонує дітям прослухати ряд слів і плеснути в 

долоні у відповідь на слово, в якому є заданий звук. 
а) виділення голосного на початку слова в наголошеній по-

зиції: 
(А) мир, суп, Аґрус, зуби; 0) дуб, Оля, стіл, жабка тощо 
б) виділення голосного на початку слова в ненаголошеній 

позиції: 
(А) жук, Автобус, вухо,чоботи; (0) буряк, шилО, Океан, друг 

тощо; 
е) виділення приголосного на початку слова: 
- щілинного: (С) вода, Собака, липа, кріт; (ж) нога, Жаба, 

вода, мило. 
інших приголосних: (Б) чашка, лоша, Барабан, ромашка; 
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(к) гора, долина, Калина, дощ тощо. 
Г) виділення приголосного в кінці слова: 
- фрикативного: (Т) кора, рука, салюТ, Зоя; (П) Катя, шило, 

суП, вухо; 
- інших пригалосних звуків: (С) вулик, кваС, бочка, жо-

лудь; 
(Ж) вуЖ, просо, мило, кора тощо. 
Формування аналізу звуків зі складу слова. 
Вправа 1. Виділення спільного звука у словах. 
Педагог пропонує дітям прослухати ряд слів і виділити в 

ні .і спільний звук: 
а) виділення наголошеного голосного на початку слова: 
Оля, Озеро, Олень, Острів (О); Ангел, Аґрус, Айстра, Арка (А) 
б) виділення ненаголошеного голосного на початку слова: 
Ура, Україна, Узвар, Учитель (У); Електричка, Енергія, 

Екран, Ескаватор(Е); 
в) виділення приголосного на початку слова: * 
- щілинного: Собака, Сир, Сукня, Самокат, Суп (С); Зуби, 

Зоя, Зебра, Зерно (3); 
- інших звуків: (Б) Барабан, Банан, Бублик, Бутон; (К) 

Коні, Коза, Каравай, Крісло; 
г) виділення приголосних звуків на кінці слова: 
- фрикативних: (К) молотоК, сіК, будиноК, віноК; (Т) кіТ, 

киТ,сорТ, поліТ; 
- інших приголосних: (Н) сиН, тиН, стаН; (С) ніС, пояС, 

риС, ліС, виріС. 
Вправа 2. Виділення першого звука в слові. 
Педагог пропонує дітям виділити перший звук у словах: 
а) наголошений голосний: Автор, Оля, Учень, Ехо тощо; 
б) ненаголошений голосний: Автобус, Указка, Екран, Ікра; 
в) щілинний приголосний: Суп, Журба, Шило, Зуби; 
г) інші приголосні: Дудка, Лодка, Вода, Банан. 
Вправа 3. Аналіз останнього звука в слові. 
а) фрикативного приголосного: дуБ, суП, голоД, літаК; 
в) іншого приголосного: вуС, вуЖ, короЛЬ, приЗ; 
Формування складового аналізу. 
Вправа 1. Поділити слово на склади. 
Педагог пропонує дітям промовити слово, при цьому ритмі-

чно постукуючи рукою по столу. 
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Сад, сир, мама, Ма-ша, Ру-ка, Ма-ши-на, Мо-ло-ко, Мо-ло-
ток, Мо-ро-зи-во, Мі-лі-ці-о-нер. 

Вправа2. Визначити послідовність складів у слові. 
Педагаг пропонує дітям послідовно назвати всі склади у 

слові. Назвати перший склад, другий склад, останній склад тощо. 
Рот, со-ва, ков-ба-са, трак-то-рист. 
Вправа 3. Визначити кількість звуків та складів у слові. 
Педагог пропонує дітям поділити слово на склади і назвати 

їх кількість у слові: сир, коза, жирафа, крокодил. 
Аналіз складу. 
Педагог просить дитину прослухати склад і визначити в 

ньому перший і останній звук: 
а) склад, що включає лише голосні: АУ, УА, АО, ОА тощо; 
в) закритий склад: ОС, АС, ИС, ІС, ЕС; ИР, ОЛ, ОД, АГ, ЕЛ; 
б) відкритий склад: ПО, МО, ЛО, РО, ГО; ПА, МО, НУ, РЕ, 

Ж И ; 
в) склад зі збігом приголосних: ДРО, ДРУ, ГНУ, ЗВУ; УДР, 

ОРД, ОЛД, УКР. 
Визначення послідовності звуків у слові. 
Вправа 1. Визначення послідовності звуків у слові на основі 

складового аналізу слова та аналізу складів, що входять до нього. 
1) Педагог пропонує дітям поділити слово на склади та на-

звати їх послідовно. 
2) Педагог пропонує дітям по черзі проаналізувати звуко-

вий склад кожного складу. 
3) Педагог пропонує дитині послідовно назвати всі звуки у 

слові: 
САД, РУКА, МОЛОКО, МОЛОТОК, МОРОЗИВО, КОМБАЙ-

НЕР. 
Вправа 2. Педагог пропонує дітям визначити послідовність 

звуків у слові без попереднього складового аналізу. 
МИР, МАША, ЗОЛОТО, ЖУРНАЛ, ПАРОПЛАВ. 
Визначення кількості звуків у слові. 
1. Визначити кількість звуків у слові. 
Педагог пропонує дітям послідовно назвати звуки у слові, а 

потім підрахувати їх кількість: СОМ, ЖАБА, ЧОВЕН, КОРИ-
ТО тощо. 

2. Відібрати малюнки, в назвах яких 4, 5 або 6 звуків. 
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3. Підняти цифру, яка відповідає кількості звуків у назві 
малюнку. 

4. Розкласти малюнки в 2 колонки в залежності від кількості 
звуків у слові. 

Формування довільного оперування звуковим складом слова. 
Вправа 1. Визначення різниці у звуковому складі слів-па-

ронімів. Дидактичний матеріал: картинки з зображенням слів 
-паронімів. 

Педагог пропонує дітям прослухати пару слів-паронімів та 
визначити різницю в їх звуковому оформленні. 

Чим відрізняються за звучанням ці слова: 
коза-коса, дрова - трава, лис - ліс, мишка - миска, кит - кіт; 
Вправа 2. Трансформація звуко-складової будови слова. 
Дидактичний матеріал: картинки з зображенням слів-па-

ронімів. 
Педагог пропонує дітям змінити звуковий склад запропо-

нованого слова так, щоб вийшло нове слово. 
1) Що треба змінити в слові МАК, щоб вийшло слово РАК? 

(сир - син - сон - сом - сум - суп - суд - сук - сік - сім - сам -
сад - над - лад - лід - дід). 

2) Як треба змінити слово РУКА, щоб вийшло нове слово? 
(Якщо змінити звук Р на звук М, то вийде слово МУКА). 

3) Переставляння звуків у слові: що треба зробити зі словом 
КА-БАН, щоб вийшло слово БАН-КА (пила, палка, волос). 

Вправа 3. Підбір слів, що відповідають певним фонетичним 
умовам. 

1) Придумайте слова, в яких перший звук А (Б, Р, О, Л тощо). 
2) Придумайте слова, в яких звук Р (С, ПІ, У тощо) є ос-

таннім. 
3) Придумайте слова, в яких звук ПІ (О, А, К тощо) знахо-

диться в середині спова. 
4) Придумайте слова, в яких звук Р є першим, а звук А є ос-

таннім (РУКА, РИБА тощо). 
5) Придумайте слова, що складаються з 1 (2, 3, 4, 5) складів. 
6) Придумайте слова, що складаються з 3 (4, 5, 6) звуків. 
7) Придумати слова із заданих звуків: С В О А, К С О А, П У С. 
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8) Придумати слова, що складаються із заданих складів: 
РО, СО, КА; КО, ВА, РО; ЛО, 4 0 , ВІК. 
Вправа 4. Гра «Ланцюжок». 
а) придумати слово, що починається з останнього звука по-

переднього слова. Наприклад: Сова - автобус - сир - рис - суп 
тощо. 

б) Придумати слова, що починаються з останнього складу 
попереднього слова (бажано, щоб придумані слова закінчувались 
на відкриті склади). Наприклад: Молоко - корова - Ваня - няв-
чати - тигр тощо. 

З метою закріплення навичок звукового аналізу в писемно-
му мовленні широко застосовуються різні вправи: 

1. Вставити в слова пропущені букви: кі.ка, сон.е, м.шатощо. 
2. Придумати та записати слова, в яких заданий звук стоїть 

перший, другий, третій, останній (син, осел, весна, ліс). 
8. Вибрати з речення слова з певною кількістю звуків, 

складів, записати їх. 
4. Додати до складу різну кількість звуків, щоб вийшло нове 

слово: 
Со- (сом). 
Со- (сова). 
Со- (сокіл). 
Со- (сокира). 
Со- (солдати). 
5. Придумати та записати під відповідною буквою слова, 

поступово ускладнюючи їхню звуко-складову структуру: 
ІД Ж ч щ 
Шум жук час щит 
Шуба жаба чути щиро 
Шофер жираф човен щастя 
Шуміти жувати чистий щавель 
6. Придумати слова з відповідною кількістю звуків (складів) 

та записати їх під відповідною цифрою. 
7. Придумати та записати слова до відповідної графічної 

схеми. 
8. Із тексту виписати слова, які відповідають графічній схемі. 
9. 11 ридумати та записати слова за заданим ритмічним ма-

люнком: 
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та - ліс, сир, рак, кіт, ... 
тА-та - осінь, листя, кішка, літо, ... 
та-тА - коза, вода, лимон, Буквар, ... 
тА-та-та - азбука, дівчинка, вулиця,. . . 
та-тА-та- корова, подушка, малина, ... 
та-та-тА - бегемот, телефон, пироги,... 
Пропонується завдання навпаки: зобразити ритмічним ма-

люнком задане слово за допомогою плескання у долоні. 
Отже, формування навичок звукового аналізу та синтезу є 

найважливішим та складним завданням. Тому формування зву-
кс складового аналізу та синтезу варто розпочинати ще в 
дошкільному віці з метою попередження труднощів у його 
оволодінні під час шкільного навчання. 

Формування ж операції звуко-складового аналізу та синте-
зу повинно будуватися з урахуванням таких умов: 

- на основі послідовності та закономірностей формування 
звуко-складового аналізу та синтезу в нормальному онтогенезі; 

- на основі виявлених порушень його засвоєння у дітей із 
вадами мовлення; 

- в різних умовах пред'явлення мовного матеріалу (з опо-
рою на слуховий аналізатор, промовляння, за уявленнями). 

У дітей зі стійкими порушеннями сукцесивного синтезу 
варто застосовувати метод глобального читання, що передбачає 
запам'ятовування звучання цілого складу, або слова та його спів-
відношення з відповідними буквами. 

В період формування у дитини звукового аналізу слова ши-
роко застосовуються вправи на списування слів, а також читан-
ня слів, які належать до різних частин мови та стоять у різних 
граматичних формах, що привертає увагу дитини не лише до 
звукового образу слова, а й до граматичного оформлення речен-
ня та його семантики. Паралельно з формуванням навичок фо-
нематичного аналізу під час виконання письмових вправ у дітей 
формується зоровий контроль. 

Розглянемо як впливають порушення звуковимови на фор-
мування навичок звукового аналізу та синтезу. 

Проведені дослідження підтверджують, що дитина, у якої 
звук поставлений, але не відпрацьований у вимові, має значні 
труднощі при виконанні звукового аналізу слів із цим звуком: 
труднощі виділення цього звука зі слова, особливо з позиції сере-
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дини і кінця слова, неможливість самостійно визначити місце 
звука в слові, підібрати слово зі заданим звуком. Закріплення 
звука у вимові сприяє значним успіхам у протіканні звукового 
аналізу. Вивчення звука сприяє формуванню фонематичних 
уявлень не тільки про цей звук, але й на уточнення фонематич-
них уявлень про інші звуки, які співвідносились між собою пев-
ними ознаками. 

Наприклад: завдяки відпрацюванню звука «с» на уроках 
вимови і грамоти, більше не спостерігалось змішування «ш» та 
«с» при відборі малюків на звук «ш», незважаючи на те, що звук 
«ш» ще був непоставлений і незакріплений у мовленні. Таким 
чином, введення в аналіз слів хоча б з одним із виправлених 
звуків, позитивно відображується на аналізі слів, які почина-
ються на інший звук спорідненої групи, незважаючи на їх не-
правильну або неавтоматизовану вимову. Поступово слуховий 
контроль перетворюється у свідомий самоконтроль без опори на 
кінестезію. 

Висновки 
Отже, позитивні зміни загального мовленнєвого фону і роз-

виток звукового аналізу позитивно впливають на формування 
диференціації змішуваних фонем та можливості свідомого слу-
хового контролю. А це, в свою чергу, приводить до удосконален-
ня умінь правильно виділяти звук у будь-якому слові. 

Контрольні запитання та завдання 
1. Назвати методи навчання грамоти. Який із них є про-

відним? 
2. У чому полягає провідний принцип звукового аналітико-

синтетичного методу навчання грамоти? 
3. Назвати основні мовні одиниці. 
4. Перерахувати та продемонструвати прийоми звукового 

аналізу та синтезу. 
5. Які умовні позначення використовують на уроках грамо-

ти для позначення: слова; речення; слова, поділеного на скла-
ди; слова, поділеного на склади і звуки; голосний звук; твердий 
приголосний звук, м 'який приголосний звук. 

6. Навести приклади вправ, що сприяють формуванню 
різних видів часткового та повного звукового аналізу та синтезу. 
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7. Користуючись букварем, навести приклади вправ з ме-
тою формування навичок звукового, звуко-буквеного, складо-
вого та морфологічного аналізу слів, на різних етапах навчання 
грамоти. 

8. Навести приклади вправ, що сприяють формуванню на-
вички читання. 

9. Підготувати доповідь на тему «Використання складового 
методу та методу цілих слів у формуванні навички читання у 
дітей із ТПМ». 

10. На основі аналізу статті В.К.Орфінської «Методика ра-
ботьі по подготовке к обучению грамоте детей аьартриков и мо-
торних алаликов », розкрити особливості навчання читання та 
письма дітей із моторною алалією. 

Лекція 13. 
Тема: Основні періоди та етапи навчання грамоти в 

спеціальній школі для дітей із ТПМ (4 год.) 

Добукварний період навчання грамоти 
План 

1. Завдання та зміст добукварного періоду навчання грамоти. 
2. Вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів із ТПМ на 

початковому етапі навчання. 
3. Основні напрямки та зміст навчальної та корекційної 

роботи в підготовчий період навчання грамоти учнів спеціаль-
ної школи. 

1. Завдання та зміст добукварного періоду навчання грамоти. 
Навчання грамоти за звуковим аналітико-синтетичним ме-

тодом у масовій загальноосвітній школі поділяється на 3 періо-
ди: добукварний (підготовчий), букварний та післябукварний. 

Л.Ф.Спірова, Р.І.Шуйфер, Г.А.Каше виділяють основні два 
періоди навчання грамоти в спеціальній школі: добукварний і 
букварний. 

І. ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД (підготовчий). 
Тривалість цього періоду залежить від готовності дітей до 

навчання, в середньому триває 2 - 3 місяці. Основною метою його 
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є створення в учнів готовності та необхідних передумов до 
засвоєння грамоти. Велику увагу в цей період приділяють від-
новленню прогалин у фонетико-фонематичній та лексико-гра-
матичній сторонах мовлення першокласників, загальному роз-
витку їхнього мовлення, а також корекції та розвитку усіх пізна-
вальних процесів. Зокрема, вирішуються такі завдання: 

1. Створення та розвиток у дітей інтересу до навчання. 
2. Збагачення уявлень про оточуюче середовище. 
3. Корекція та формуванням правильної звуковимови. 
4. Корекція та розвиток фонематичного сприймання, фоне-

матичних уявлень. 
5. Збагачення словникового запасу. 
6. Формування елементарних граматичних узагальнень. 
7. Розвиток основних мисленнєвих операцій, таких як ана-

ліз предметів за формою, розміром, кольором, порівняння, уза-
гальнення тощо. 

8. Корекція та розвиток зорово-просторових функцій та опе-
рацій. 

9. Розвиток координованості дрібних м'язів кисті руки. 
Велика увага в цей період приділяється розвитку зорової та 

слухової пам'яті та контролю. Все це, в свою чергу, має створи-
ти практичну базу для роботи над аналізом та синтезом звуко-
вої будови слова. 

Підготовчий період розпочинається з перших днів перебу-
вання дитини в школі. В цей час учитель виробляє в учнів еле-
ментарні навички навчальної діяльності, знайомить їх з прави-
лами поведінки в класі , на уроці, навчає користуватися 
шкільним приладдям, букварем, запроваджує різноманітні 
цікаві вправи на розвиток зорового та слухового сприймання, 
мовлення, мислення, пам'яті та уваги, спрямовані на вироблен-
ня у дітей інтересу до навчання. Слід відзначити, що у дітей із 
ТПМ значно знижена мотивація до навчальної діяльності, саме 
тому в цей період є дуже важливим зацікавити дітей, створити 
в класі атмосферу психологічного комфорту та запобігти пере-
навантажень та перевтомлень. Учні мають відчути потребу в опа-
нуванні грамотою. їм необхідно пропонувати цікаві та доступні 
вправи та завдання, виконання яких поступово створить упев-
неність у своїх можливостях. Ефективним засобом у цей період 
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виступає ігрова діяльність. Корисно використовувати як сю-
жетно-рольові, так і дидактичні ігри. Різноманітні дидактичні 
ігри допомагають вчителю подолати недоліки звуковимови, слу-
хового та зорового сприймання, просторової орієнтації, сфор-
мувати навички часткового звукового аналізу та синтезу, а та-
кож скоригувати некоординованість дрібних м'язів кисті руки 
(ігри з мозаїкою, шнуровки, доміно, дрібними предметами (ґуд-
зиками, квасолинами, фішками, лічильними паличками тощо). 
Вони спонукають дітей до мовленнєвого спілкування, що сприяє 
продуктивному розвитку їх мовлення та мислення. 

У процесі виконаная практичних робіт з папером та плас-
тиліном на уроках ручної праці, спостережень, розгляду пред-
метів, малюнків на уроках розвитку усного мовлення, слухан-
ня розповідей учителя, казок та віршів, на екскурсіях та у різно-
манітних іграх розвиваються різні форми усного мовлення 
(відображене, діалогічне та самостійне). 

У добукварний період учні оволодівають такими основни-
ми мовними термінами, як мовлення, речення, слово, склад, 
звук, буква, наголос. Вони вчаться за допомогою графічного мо-
делювання аналізувати та будувати речення, слова, склади. 

Велика робота в цей період проводиться з розвитку в учнів 
терплячості, наполегливості, працьовитості, акуратності, бе-
режливого ставлення до книги, зошита та інших навчальних 
посібників. 

Основними методами роботи в підготовчий період висту-
пають такі: показ, пояснення та розповідь вчителя, виконання 
короткотривалих вправ за показом, дидактичні ігри, ілюстрації 
та демонстрації. 

2. Вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів із ТПМ на 
початковому етапі навчання. 

Протягом перших двох-трьох тижнів проводиться вивчен-
ня стану мовленнєвої та психологічної готовності дітей до на-
вчання у школі, на кожного учня складаєтья картка, в якій 
фіксується стан мовленнєвого розвитку дитини, а також сфор-
мованість її когнітивних функцій та операцій (основні переду-
мови до шкільного навчання було розглянуто в розділі «Психо-
фізіологічні механізми читання та письма»). Обов'язково скла-
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дається картка обліку мовленнєвих порушень учнів класу, у 
якій фіксується стан мовленнєвого розвитку дітей на початку, 
в середині та кінці навчального року. 

Розглянемо зміст експрес-методики вивчення стану готов-
ності дітей до навчання грамоти. 

Перший блок завдань — визначення готовності до різних 
видів мовного аналізу. 

Завдання 1. Мета: з'ясувати здатність порівнювати слова за 
звуковим складом. 

Матеріал: малюнки, назви яких починаються з одного звука. 
Інструкція: Назви малюнки та визнач спільний звук для 

всіх слів: айстра, Аня, апельсин, ананас, автобус; миша, море, 
машина, муха, мило. 

Завдання 2. Мета: з ' ясувати здатність до визначення 
кількості звуків у слові. 

Матеріал: фішки. 
Інструкція: поклади стільки фішок, скільки звуках у слові: 

ау, ах, мак, дим, мама, гуси. 
Завдання 3. Мета: виявити здатність порівнювати слова за 

морфологічним складом. 
Матеріал: слова зі спільними морфемами. 
Інструкція: Послухай слова та визнач для всіх слів спільну 

частинку: зайчик, стільчик, вовчик, хлопчик; прийшов, прибіг, 
приповз, привіз. 

Завдання 4. Мета: з'ясувати здатність до виділення слів із 
речення, визначення кількості слів у реченні. 

Матеріал: смужки паперу. 
Інструкція: Поклади стільки смужок, скільки слів у ре-

ченні: «Діти малюють». «Діти малюють зиму». «Діти малю-
ють зиму фарбами». 

Другий блок завдань - визначення просторових уявлень та 
орієнтації у дітей. 

Завдання 1. Мета: визначити здатність орієнтуватися на ар-
куші паперу з правого та лівого боку. 

Матеріал: лист аркуша паперу, малюнки: зірочка, кулька, 
квітка, прапорець, будиночок. 

Інструкція: Поклади у центр аркуша малюнок із зірочкою, 
зліва від зірочки - будиночок, справа від зірочки - квітку, спра-
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ва від квітки - кульку. Поклади малюнок з будиночком у центр 
аркуша, в правий нижній кут - прапорець, у правий верхній 
кут - кульку, в лівий нижній кут - квітку, у лівий верхній кут 
- зірочку. 

Завдання 2. Мета: визначити здатність орієнтуватися у пра-
вій та лівій сторонах аркуша паперу. 

Матеріал: малюнок із зображенням акваріуму з рибками, 
які пливуть у різних напрямках. 

Інструкція: Розглянь уважно малюнок. Покажи рибок, які 
пливуть зліва направо, справа наліво. 

Завдання 3. Мета: Визначити вміння орієнтуватися на ар-
куші паперу, точно виконувати інструкцію, відраховувати 
клітинки. 

Матеріал: папір у клітинку, фішки. 
Інструкція: Постав фішку в лівий нижній кут. Фішка зроби-

ла крок через дві клітинки вправо, через три - догори, дві клітин-
ки - вправо, дві клітинки - вниз, три клітинки - вправо. Стоп! 

Третій блок завдань - вивчення у дітей стану сформованості 
графічних умінь. 

Завдання 1. Виявити здатність до точного відтворення зраз-
ка, особливостей уваги дитини. 

Матеріал: зразки орнаментів. 
Інструкція: Уважно роздивись орнамент. Домалюй, точно 

наслідуючи зразок. 
Завдання 2. Мета: виявити вміння уважно слухати, розуміти 

і точно виконувати певні правила; вивчити графічні навички. 
Матеріал: папір у клітинку, олівець, зразок орнаменту. 
Інструкція: Знайди лівий верхній кут папера. Відрахуй дві 

клітинки донизу і дві клітинки вправо, постав крапку. Почи-
наємо малювати не відриваючи олівець від паперу: одна клітин-
ка донизу, одна клітинка вправо, дві клітинки донизу, одна -
вправо, одна - донизу, одна - вправо, одна - догори, одна - впра-
во, дві - догори, одна - вправо, одна - догори, одна - вправо і т.д. 
Подивись на свій Малюнок і зразок, порівняй їх, знайди у своє-
му орнаменті помилки. 

Ступінь успішності виконання дитиною завдань на просто-
рову орієнтацію, фонематичного та графічного диктантів доз-
воляють оцінити готовність першокласника до звуко-буквено-
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го аналізу, розвиток у нього дрібної моторики, стан довільності 
психічних процесів, сформованості вольових зусиль, здатності 
свідомо керувати своїми діями, підкоряти їх певним правилам. 

Для більш поглибленого вивчення психологічної та мовлен-
нєвої готовності до навчання грамоти використовується більш 
розширена методика. Розглянемо її основні розділи та зміст 
вправ та завдань. 

I. Обстеження стану мовленнєвого розвитку дитини. 
Під час обстеження дитини велика увага звертається на бу-

дову органів периферійного відділу артикуляційного апарату, 
стан мовленнєвої моторики, звуковимови, слоьникового запа-
су, граматичної будови мови та зв'язного мовлення. Обстежен-
ня всіх компонентів мовлення проводиться за загальноприйня-
тою методикою. 

II. Дослідження мовних операцій (1. Синтаксичних узагаль-
нень, аналізу та синтезу; 2. Морфологічних узагальнень, аналі-
зу та синтезу; 3. Фонематичної диференціації звуків; 4. Звуково-
го аналізу та синтезу (кількісного та послідовного); 5. Складово-
го аналізу та синтезу). 

1. Дослідження синтаксичних узагальнень, аналізу та син-
тезу. 

1.1. Складання речень із слів, які подані в початковій формі: 
а) порядок слів у реченні незмінений. 
Наприклад: Дівчинка, читати, книжка. 
б) Порядок слів у реченні змінений. 
На, дощ, іти, вулиця. 
Машина, дорога, по, їхати. 
Інструкція: «Послухай слова і склади з них речення». 
1.2. Синтаксичний аналіз речення. Визначення кількості 

та послідовності слів у реченні. 
Інструкція: «Послухай речення і назви в ньому слова по 

порядку. Цифрою визнач кількість слів у реченні». 
Діти малюють. Дівчинка збирає ягоди. Машина їде по до-

розі. 
1.3. Складання речень за схемою. 
Інструкція: «Підбери речення відповідно до схеми». 
1. І__ 2. І 
Риба живе у воді. Яскраво світить сонце. 
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2. Дослідження морфологічних узагальнень, аналізу та 
синтезу. 

2.1. Вживання іменників в однині й множині в різних від-
мінках. 

Інструкція: «Я назву речення, але навмисне допущу в ньо-
му помилку. Виправ її та повтори речення правильно». 

а) (Хлопчик) пішли до лісу. 
б) На сосні сиділи (білка). 
в) (Дятел) шукали у корі комах. 
г) Білочка виглядала з (дупло). 
д) Під (дерево) дрімав з^.лчик. 
е) Бджоли кружляли над (квітка), 
є) Мишка сховалася в (нірка). 
2.2. Узгодження іменників із прикметником у роді та числі. 
Завдання 1. 
Інструкція: «Про що можна сказати? (опора на малюнок). 

«Як правильно сказати?» 
а) Червона ... (яблуко, мак, зірочка, черевики). 
б) Круглий ... (тарілка, годинник, колесо, апельсини). 
в) Радісний ... (настрій, усмішка, обличчя, діти). 
г) Лисиця ... (рудий, руда, руде). 
д) Хліб ... (свіжий, свіжа, свіже, свіжі). 
е) Море ... (спокійна, спокійне, спокійний, спокійні), 
є) Дні ... (весняний, весняні, весняна, весняне). 
2.3. Диференціація однини й множини дієслів. 
Завдання 1. 
Інструкція: «Склади речення за малюнком, 
а) Хлопчик грається, б) Дівчинка поливає квіти. 

Діти граються. Діти поливають квіти. 
Завдання 2. 
Інструкція: «Прослухай речення. Знайди в ньому помил-

ку і виправ її». 
Діти грається на вулиці. Яблука лежить на столі. Сашко 

зліпили снігову бабу. 
2.4. Визначення спільної частини слів. 
Інструкція: « Послухай слова і визнач у них спільну частину ». 

Хлопчик, пальчик, зайчик, стільчик, м 'ячик; 
вишенька, Мішенька, ніженька, рученька; 
прийти, приїхати, присісти, прилетіти; 
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злізти, зняти, зв'язати, злетіти; 
ліс, лісовий, лісник, лісок; 
сад, садити, садовий, садівник. 

3. Дослідження фонематичної диференціації звуків. 
3.1. Відтворення складів з опозиційними звуками. 
Інструкція: «Слухай і повторюй за мною»: 

та-да-та ма-мя 
па-ба-па ли-лі 
са-ша са-за 
ла-ра-ла за-ца 

3.2. Впізнавання звука серед ряду інших складів, слів. 
Гра «Спіймай звук». 

Інструкція: «Як почуєш заданий звук, плеснеш у долоні». 
[С]: м, с, р, з, с, ц, ш, с, з, с; 
[С]: са, ша, за, ри, со, цо, ше, се, це, си, зи; 
[С]: смак, шпак, цап, захід, сік, коза, коса, мишка, миска, 

оса, коза. 
3.3. Повторення слів-паронімів. 
Інструкція: Повтори за мною слова: 

Коза — коса Кит - кіт 
Мишка - миска Ліс - лис 
Цап - сап 

3.4. Відбір малюнків зі звуками, що близькі за акустико-
артикуляційними ознаками. 

Інструкція: «Назви малюнки, відбери лише ті, в назвах 
яких є звук [Ц]: циркуль, коса, заєць, яйце, сорока, змія, вода, 
сонце ». 

3.5. Виявлення стану сформованості фонематичних уяв-
лень. 

Завдання 1. 
Інструкція: «Не називаючи малюнки, розклади їх на дві 

купки: одна - зі звуком [С], друга - зі звуком [ПІ]». 
4. Дослідження стану кількісного та послідовного фонема-

тичного аналізу та синтезу. 
4.1. Визначення спільного звука в словах. 
Інструкція: «Послухай уважно слова і визнач у них спіль-

ний звук: солома, стіл, просо, роса, ліс; коза, заєць, ґудзик, віз, 
гніздо. 
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4.2. Визначення місця звука в слові. 
Інструкція 1: «Визнач місце звука [Р] у словах: ромашка, 

звір, урок, верблюд, рак, море. 
Інструкція 2: «Назви перший звук у словах: берег, поріг, 

зима, сонце, око, вата, фокус, автомобіль». 
Інструкція 3: «Назви останній звук у словах». 
4.3. Визначення кількості та послідовності звуків. 
Інструкція 1: «Назви малюнок, поклади під ним стільки 

фішок, скільки звуків у слові. Назви звуки по порядку, скільки 
всього звуків у слові». 

Слова: мир, мак, ліс, кіт, коса, во^к, слон, диван, пальто. 
Інструкція 2: «Покажи (запиши) цифрою кількість звуків 

у словах: мак, стіл, цукор, кінь». 
Інструкція 3: «Придумай слово, в якому 3, 4, 5, 6 звуків». 
Інструкція 4: «Зі звуків склади слово: к, и, т; л, с, і». 
5. Дослідження складового аналізу та синтезу проводить-

ся аналогічно фонематичному аналізу. 
Приклади завдань: 
1. Назвати у слові перший, останній, другий склад. 
2. Назвати (записати цифрою) кількість складів у слові. 
3. З поданих складів скласти слово: ка-со-ро, во-ре-де, со-

вей-ло, ро-мет, душ-по-ка, го-ник-дин. 
III. Дослідження стану сформованості зорово-просторових 

функцій. 
14.1. З 'ясування просторових уявлень та зорово-просторої 

орієнтації: 
а) Виявлення уміння орієнтуватися у власному тілі, розріз-

нювати праву та ліву її частини. Виконання мовленнєвої проби 
Хеда: доторкнутися правою рукою до лівого вуха, до правого ока 
і т.д. 

б) Виявлення уміння орієнтуватися на аркуші паперу. 
в) Виявлення уміння орієнтуватися в навколишньому про-

сторі: 
- визначення просторового розташування предметів по 

відношенню до себе (назви предмети, які знаходяться ліворуч, 
праворуч від тебе); 

- виявлення уміння орієнтуватися в схемі тіла людини, яка 
сидить навпроти (покажи мою ліву руку, праве вухо і т.д.); 
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- виявлення розуміння просторових відношень між пред-
метами та прийменникових конструкцій (хто стоїть біля, пе-
ред, за, між ...). 

IV. Дослідження графомоторних навичок. 
13.1. Графічні проби. 
13.2. Проби на оптико-кінетичну організацію рухів (прак-

сис пози). 
Інструкція: Доторкнутися великим пальцем правої руки 

до середнього пальця і т.д. (пальчикова гімнастика). 
13.3. Проби на динамічну організацію рухів. 
Інструкція: Повтори серію з трьох рухів («Пальчики віта-

ються» , «Кулак-ребро-долоня»), 
V. Знання букв, уміння позначати певний звук відповід-

ною буквою та писати букви. 
VI. Дослідження навичок читання та розуміння прочита-

ного. 
VII. Уміння списувати друкований текст та копіювати сло-

ва, записані рукописними літерами. 
VIII. Дослідження умінь диференціювати такі поняття, як 

«звук»,«буква»,«слово»,«речення». 
IX. Розвиток короткочасної мовно-слухової пам'яті. 
2.1. Запам'ятовування та відтворення ряду складів та слів 

(кількість елементів у ряду поступово збільшується). 
Інструкція: «Уважно послухай слова, запам'ятай їх і по-

втори в такій самій послідовності: квітка, річка, дошка, хмара, 
стіл, школа». 

2.2. Запам'ятовування та відтворення пар слів. 
Інструкція: Уважно послухай і запам'ятай пари слів, по-

втори їх: 
Курка - яйце Жук - крісло 
Ножиці - різати Небо - рак 
Лялька - гратися Риба - пожежа 
Учень - школа Дерево - корова 

2.3. Запам'ятовування та відтворення речень (від 2 до 5 - 7 
слів). 

Інструкція: Послухай речення, запам'ятай та повтори: 
Діти несуть квіти. Діти несуть чудові квіти. Діти несуть до 

школи чудові квіти. 
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2.4. Запам'ятовування та відтворення двох, трьох пар ре-
чень. 

Інструкція: «Послухай речення і повтори». 
Спочатку пропонують відтворити пару простих за будовою 

речень. Потім - пару простих поширених речень, які пов'язані 
між собою за змістом. Речення третьої пари - прості, поширені 
речення, які не пов'язані між собою за змістом. 

1. Мама готує вечерю. 
Яскраво світить сонце. 

2. Сьогодні йшов рясний дощ. 
Завтра в лі^і буде багато грибів. 

3. Машина зупинилася біля нового будинку. 
На лісовій галявині ростуть чудові квіти. 

Розглянуті вправи та завдання можна пропонувати дітям як 
на уроках, так і під час індивідуального обстеження. Отримані 
результати аналізуються логопедом та вчителем, визначаються 
основні напрямки корекційної роботи та здійснюється вплив на 
ті психічні функції та операції, порушення яких зможе викли-
кати труднощі в оволодінні навичками письма та читання. 

3. Основними напрямками навчальної та корекційної ро-
боти в підготовчий період навчання грамоти учнів спеціаль-
ної школи є такі: 

1) розвиток усного мовлення учнів; 
2) робота над звуковою стороною мовлення; 
3) розвиток зорово-просторового сприймання; 
4) підготовка руки до письма. 
Розглянемо зміст кожного напрямку роботи. 
1. Розвиток усного мовлення дітей є першочерговим зав-

данням цього періоду на всіх уроках, передбачених навчальною 
програмою. Зважаючи на особливості мовленнєвого розвитку 
першокласників із ТПМ, навчальна та корекційна робота має 
спрямовуватися на формування та розвиток усіх компонентів 
мовленнєвої діяльності та розвиток основних функцій та видів 
мовлення. Учнів слід привчати слухати і розуміти мовлення 
учителя, учнів, інших співрозмовників; чітко та правильно 
відповідати на запитання, спонукати до самостійної постанов-
ки запитань, а також правильно, логічно та послідовно вислов-
лювати власні думки. 
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Основним методом розвитку усного мовлення у цей пері-
од є бесіда. Тематика бесід має бути близькою, цікавою та дос-
тупною для учнів. Наприклад: «Я і моя сім'я», «Як я відпочи-
вав влітку», «Мій день», «Мої улюблені іграшки та розваги», 
«Моя школа та клас», теми про школу, пори року, свята, прави-
ла поведінки та інші. Широко застосовуються бесіди за ілюст-
ративним матеріалом «Букваря», на основі спостережень та ек-
скурсій, виконаної роботи, за змістом переглянутих фільмів, 
прослуханих оповідань, казок. У процесі проведення бесід роз-
ширюється та уточнюється словник дітей, формуються почат-
кові уміння самостійно будува.и речення, різні за метою вис-
ловлювання. Під час проведення бесід важливим моментом є 
правильна постановка учителем запитань. 

У цей період навчання широко використовується розповідь 
учителя, яка супроводжується показом та ілюстрацією 
предметних та сюжетних малюнків, заучування коротких 
віршів, чистомовок, загадок, інсценування знайомих дітям 
казок «Колобок», «Ріпка», «Рукавичка», складання розпові-
дей за серією сюжетних малюнків. 

Основним видом мовленнєвого матеріалу є тексти різних 
жанрів: казки, прислів'я, приказки, загадки, лічилки, скоро-
мовки, науково-популярні статті, розповіді. Вони відображають 
різні стилі мовлення: художній, розмовний, науковий, публі-
цистичний, діловий. 

Найважливішим завданням добукварного періоду та ефек-
тивним видом, роботи над розвитком усного мовлення є навчан-
ня учнів будувати речення, спираючись на різні види наоч-
ності (живі об'єкти, муляжі, предметні, сюжетні та серії пред-
метних та сюжетних малюнків, діафільми, образна наочність). 
Ефективними прийомами формування у дітей самостійних 
висловлювань є такі: 

- називання предмета (Хто (що) це? Це дівчинка. Це сонце); 
- розгляд його та називання ознак, дій, різних сторін жит-

тя та функціонування об'єкта або предмета (Діти граються. Сон-
це світить); 

- складання простого усного опису об'єкта або предмета 
(Дівчинка прокидається, встає, застеляє ліжко, вдягається, 
снідає, іде до школи). Складанню таких речень передує попе-
редня робота за серією малюнків (ст. 8 «Букваря»). 
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- складання речень і зв'язного висловлювання за сюжет-
ною картиною (У їдальні (ст. 10 «Букваря»), «Відпочинок у сі-
мейному колі» (ст. 12). Спочатку учні розглядають картину, 
відповідають на поставлені вчителем запитання, які розкрива-
ють зміст картини, а потім самостійно розповідають цей зміст; 

- малювання предмета за трафаретом або самостійно. 
Поруч із формуванням умінь самостійно складати речення 

за зображувальною наочністю ефективними видам и роботи над 
розвитком усного мовлення учнів є аналіз текстів казок, зау-
чування віршів, відгадування загадок,робота з дидактичним 
матеріалом та ігри. 

Читання казок доцільно поєднувати із роботою над лексич-
ними темами. Так, казку «Колобок», «Про котика та півника» 
- із закріпленням знань про диких тварин, «Ріпка» - із темою 
«Овочі». 

Методика роботи над казкою в добукварний період. 
1 ет. Вступна бесіда, під час якої актуалізуються знання 

дітей про певну казку, пояснюються незнайомі дітям слова, які 
зустрічаються у казці. 

2 ет. Розповідь вчителем казки з опорою на ілюстративний 
матеріал. 

3 ет. Робота над змістом казки. Прийоми роботи: відповідь 
учнів на запитання вчителя за змістом казки та за малюнками 
до казки, розповідь казки за серією сюжетних малюнків, пере-
каз змісту казки з опорою на малюнковий план; інсценування 
або драматизація казки. 

Заучування віршів має важливу роль для розвитку усного 
мовлення та пам'яті. Велика кількість епітетів, синонімів, ме-
тафор, порівнянь значно збагачує лексичну семантику учнів, 
сприяє розвитку образного мислення. 

У цей період роботу над віршем доцільно проводити за та-
кою методикою: 

1. Вступна бесіда за темою вірша. 
2. Декламування вірша учителем. 
3. Відповіді на запитання за змістом вірша, словникова ро-

бота, проговорювання важких за звуковим складом слів. 
4. Повторне декламування вірша вчителем. 
5. Хорове заучування вірша частинами. 
6. Заключна бесіда за змістом вірша. 
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На кожному уроці учитель широко використовує різнома-
нітний дидактичний матеріал та ігри. Це можуть бути іграш-
ки, муляжі, малюнки на різні лексичні теми. Учні розгляда-
ють їх, описують, порівнюють між собою, складають із слова-
ми-назвами малюнків речення, відгадують предмети за їхніми 
характерними ознаками. Застосування ігор та ігрових прийомів 
на уроках у добукварнйй період сприяє підтриманню уваги про-
тягом уроку. 

2. Робота над звуковою стороною мовлення є провідною 
на цьому етапі у зв 'язку з тим, що діти мають неповноцінне 
загальне звучання мовлення. 

Робота над звуками передбачає: 
1. Формування правильної артикуляції голосних та приго-

лосних звуків. 
2. Розвиток слухового сприйманння та мовленнєвого слу-

ху; формування навичок диференціації фонем за такими озна-
ками: взривні - фрикативні (г - к); глухі - дзвінки фрикативні 
(с - з); глухі - дзвінки взривні (п - б); тверді - м 'які ; 

Наведемо приклади вправ з розвитку слухової сприйман-
ня, уваги та пам'яті: 

• Виконання учнями доручень, інструкцій. Розвиток умін-
ня у словесній формі звітуватися про виконання інструкції. 
Інструкція промовляється чітким голосом, вчитель при цьому 
звертається як до всього класу, так і до окремих учнів ( «Андрію, 
встань; Любо, встань; усі встаньте»). 

• Упізнання та запам'ятовування слів, розрізнення їх зву-
чання. Вчитель промовляє ряд слів, учням пропонується підня-
ти руку, почувши певне слово. Спочатку пропонуються слова, 
які несхожі за своїм звуковим складом (лялька. ведмедик, м'я-
чик, лялька. машина ), потім — слова, схожі за звучанням (муха, 
вухо, мука, муха. мох, пух). 

• Підбір малюнків до почутої фрази: Біля річки повзе рак. 
Квітне в полі гарний мак. На лузі пасеться баран. Мавпа їсть 
солодкий банан. 

• Виправлення мовних недоречностей: 
Холодно. Вдягни ракетку. Для м'яча візьми жакетку. 
На конверт наклею маску. На обличчя вдягну марку. 
Дітлахи зробили нірку. Мишка утікає в гірку. 
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* Запам'ятовування рядів слів пропонується учням у виг-
ляді гри «Телефон». На дошці виставляються малюнки. Учень 
стоїть спиною до дошки і слухає слова. Потім він відбирає ма-
люнки в тій послідовності, у якій вчитель промовляв слова, що 
позначають ці малюнки. 

• Відтворення послідовності простих дій: підійди до столу, 
візьми книгу, сідай на місце. 

Робота з розвитку слухового сприймання та пам'яті посту-
пово ускладнюється: збільшується кількість слів, складових 
рядів та речень для запам'ятовування. 

3. Формування у дітей на практичному рівні мовних по-
нять: «звук» (голосний, приголосний, дзвінкий, глухий, твер-
дий, м'який), «буква», «склад» (відкритий, закритий), «слово», 
«речення». Діти повинні навчитися диференціювати голосні та 
приголосні звуки, вміти зі звуків складати слова, виконувати 
частковий та повний звуковий аналіз слів. 

В учнів поступово закріплюється поняття «склад». Гра 
«Злови склад (звук, слово, речення)» сприятиме формуванню 
відповідних граматичних понять. Вчитель називає звуки та 
склади (склади та слова, звуки та слова, слова та речення) та 
пропонує учням хлопнути у долоні або підняти сигнальну кар-
тку, коли зони почують склад (звук, слово, речення). 

На відміну від масової школи, коли учні вже на цьому етапі 
навчання оволодівають складовим аналізом, учні спеціальної 
школи за цей період вивчають слова такої складності: односкла-
дові та двоскладові без закритих складів та збіга приголосних, 
двоскладові з одним закритим складом (лимон, білка), трьох-
складові із відкритих складів (машина, дерево), деякі слова зі 
збігом приголосних (балкон, слон). Основними прийомами ово-
лодіння вимовою слів нової складової структури виступають 
такі: відплескування, відстукування, диригування, заучуван-
ня слів по складах (із зоровою опорою), складання схем слів. 

Учитель широко використовує складові вправи: сприйман-
ня та відтворення складових рядів (ста-сто-сту-сти-сте, тпа-
тна-тла-тка). Складові вправи підбирають залежно від скла-
дової стру <тури слів, які вивчають на цьому етапі. Наприклад: 
та-та, та -та, та-та-та, та-та-та і т.д. 

Одночасно з П О Д І Л О М слів на склади ознайомлюють дітей із 
наголосом, вчать їх визначати наголошені та ненаголошені скла-
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ди, підбирати до слів схеми, самостійно складати схеми до зап-
ропонованих слів. Наголошені склади виділяються силою голо-
су та висотою тону. Учням пропонують виконати такі вправи: 

1) слухайте та плескайте в долоні такі ритмічні малюнки: 
1-І, І-І-І, І-І-І-І; 1-І, 1-І, 1-І; 1-І, 1-І, 1-І; І-І-І, І-І-1,1-М. 
2) знайдіть наголошений та ненаголошений голосний в 

складах (учитель промовляє складовий ряд, в якому один із 
складів виділяє силою голосу): са-со, са-со; да-до-ду, да-до-ду, 
да-до-ду; та-ло-ну-ми; та-ло-ну-ми; та-ло-ну-ми, та-ло-ну-ми. 

3) визначте кількість складів у слові, назвіть наголошений; 
4) намалюйте графічну схему слова; 
5) покажіть відповідну до слова схему (вчитель називає сло-

ва, учні показують відповідні схеми): 

/ / / / / 

Вже на цьому етапі навчання учитель зосереджує увагу 
дітей, що слова під час запису переносять із рядка у рядок по 
складах. 

Приблизно через 2 -2 ,5 місяця з початку навчання для зау-
чування підбирають рифмовані фрази з чітким ритмом: та-та-
та, та-та-та, ми побачили кота; бім-бім-бім, ось мій дім. 

Під час проведення всіх вправ необхідно, щоб усі звуки, 
склади та слова, які входять до рифмовки, були автоматизова-
ними у вимові. 

Доцільно проводити складові вправи на музичних заняттях, 
добираючи прості мелодії на одному звуці (голосному) або 
складі. Так паралельно проводиться робота над мовленнєвим 
диханням. 

Від складового аналізу перехоходять до часткового звуково-
го аналізу. Методика роботи над формуванням навичок частко-
вого та повного звукового аналізу було розглянуто нами у попе-
редніх лекціях. 

Робота над словом на уроках грамоти передбачає форму-
вання у дітей уміння виділяти слова із речення, пояснювати їх 
лексичне та граматичне значення, визначати кількість та по-
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слідовність звуків, які їх складають, тобто виконувати повний 
звуковий аналіз різних за будовою слів. 

Розглянемо методику роботи над словом на уроці грамоти 
на прикладі слова «мак»: 

1. Розглядання та називання малюнка. 
2. Повільна вимова слова вчителем із виділенням кожного 

звука. 
3. Аналогічна вимова слова дітьми. 
4. Фіксація уваги на тому, що слово складається зі звуків. 
5. Розглядання схеми звукового склада слова (визначення 

кількості клітинок у схемі, яка відповідає кількості звуків у 
слові). 

6. Інтонаційне виділення першого звука, показ першої клі-
тинки, аналогічно з 2, 3 звуками. 

7. Підкреслена вимова звуків у слові, супроводження вимо-
ви рухом указки. 

8. Узагальнення. 
Виділенню та членуванню сполучень на окремі звуки спри-

яють такі вправи: 
а) порівняння голосного [а] і сполучення [на]; б) комбіну-

вання одного приголосного з різними голосними; в) підкресле-
на вимова одного зі звуків у сполученні [с-с-с-а], [с-а-а]; г) син-
тетичні вправи на утворення складів типу «ПГ», ([н], [а]-на, 
[с'], [о]-со, ла-[л], [а]), та «ГП» ([а], [н], -ан, [о], [с' ], -ос, 
[а], [л], ал). 

Під час виконання вправ на звуковий аналіз складів та слів 
доцільно спиратися на схеми. Голосні звуки позначають кру-
жечком, тверді приголосні - рисочкою, м 'які - двома рисочка-
ми (—перепона , О - вільне проходження повітря). 

Формуючи в учнів навички звукового аналізу слів, одночас-
но навчаємо їх поділяти слова на склади і будувати їх моделі: 
-о/-о- (комар), -о-/-о (мавпа), -о/-о/-о (корова). 

Робота над реченням на уроці грамоти передбачає: скла-
дання речень, різних за метою висловлювання (питальних, роз-
повідних та спонукальних), визначення кількості та послідов-
ності слів у реченні (частковий та повний синтаксичний аналіз), 
а також правила їх написання. 
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3. Розвиток зорово-просторового сприймання передбачає: 
• удосконалення точності, обсягу зорових сприймань; 
• розвиток уміння виділяти частини предмета, порівнюва-

ти два предмети; 
• послідовно переводити погляд з одного предмета на дру-

гий зліва направо; 
• уміння розташовувати предмети в певному порядку. 
Спочатку проводиться робота над розвитком легкої зорової 

орієнтації: діти опановують назви кольорів, форму та розмір 
предметів, диференціюють предмети за різними ознаками. Ве-
лика увага приділяєтья розвитку уміння конструювати: викла-
дати орнамент з паличок, геометричних фігур, різних предметів, 
букв. Спочатку учням пропонують викласти орнамент із одно-
кольорових, потім - різнокольорових паличок, смужечок. Учні 
виконують вправи на конструювання у такій послідовності: за 
зразком, по пам'яті, за словесною інструкцією. 

Вправи на розвиток у дітей уміння орієнтуватись у навко-
лишньому просторі проводять на різному матеріалі: природньо-
му, дидактичному, іграшках. 

Виділяють такі групи вправ: 
1) вправи на розвиток точності сприймання та відтворення 

зразка (відтворення різноманітних комбінацій з різнокольоро-
вих смужок, предметів за заданим зразком або словесним опи-
сом учителя); 

2) вправи на порівняння двох предметів, знаходження між 
ними спільних та різних ознак. Завдання поступово усклад-
нюється (спочатку предмети відрізняються однією, потім - дво-
ма, трьома ознаками); 

3) вправи на аналіз та синтез предметів: розчленування їх 
на окремі частини, синтез предмета з окремих його частин. 

Наведемо приклади вправ та завдань з розвитку зорового 
сприймання, зорового аналізу та синтезу, просторових уяв-
лень, буквеного гнозису. 

1. Назвати предмети, що зображені: контурно, пунктиром, 
в умовах зашумлення, закреслені предмети. 

2. Впізнати недомальовані предмети та домалювати їх. 
3. Проби Попельрейтера. 
4. Розрізнення фігур за кількістю елементів, які в них вхо-

дять. 
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5. Викладання фігур, спираючись на зорове сприймання, а 
потім по пам'яті. 

6. Уточнення поняття про колір, форму та розмір. 
7. Вправи на буквений гнозис: 
• Знайти букву серед інших букв. 
• Впізнати букву, в умовах накладання. 
• Скласти букву із окремих елементів. 
• Знайти і визначити, скільки елементів у букві. 
• Складання букв із паличок. 
2-й тип вправ з розвитку довільної зорової уваги: 
1. Прослідкувати за допомогою олівця, від пункту А в пункт 
2. Прослідкувати за допомогою погляду за напрямком лінії. 
3. Назвати серед малюнків, малюнок однієї тематичної групи. 
4. Прочитай ряд, де перемішані букви і цифри. 
5. Знайди відмінності у 2-х малюнках. 
6. Знайди малюнок серед схожих. 
7. Знайди два однакових малюнки. 
3-й тип вправ на розвиток зорової пам'яті: 
1. Запам'ятовування: малюнків, букв, слів. 
2. Зорові та зорово-слухові диктанти. 
4-й тип вправ на розвиток зорово-просторових уявлень пе-

редбачає два напрямки роботи: 
1. Розвиток орієнтації у власному тілі. 
2. Розвиток орієнтації у навколишньому просторі. 
Вправи на розвиток орієнтації у схемі власного тіла допома-

гають здійснити корекційно-розвивальний вплив. Орієнтація в 
просторі полягає також у визначенні всіх просторових напрямків 
до просторового розташування по відношенню до дитини і фор-
мування розуміння нею просторових співвідношень між пред-
метами, а також відпрацювання на цій основі прийменникових 
конструкцій на позначення просторових відношень. 

Велика увага приділяється відпрацюванню просторових 
напрямків на аркуші паперу. 

Важливим напрямком роботи є корекція та розвиток дріб-
ної моторики пальців та кистей рук, а також зорово-моторної 
координації: 

1. Вправи на розвиток кінетичної організації довільних рухів. 
2. Вправи на розвиток кінестетичної організації довільних рухів. 
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Графічні вправи на розвиток зорово-моторної координації 
та дрібної моторики пальців рук включають: 

1. Виконання графічних вправ на нелінованому аркуші паперу. 
2. Вправи у сітці зошита. 

Висновки 
Таким чином, у кінці добукварного періоду учні повинні 

оволодіти такими уміннями та навичками: 
1. Правильно вимовляти всі вивчені звуки та користува-

тись ними в мовленні. 
2. Знати голосні та приголосні звуки. Розрізняти між со-

бою вивчені звуки: взривні та фрикативні, дзвінки та глухі, 
тверді та м'які . 

3. Чітко вимовляти 2-х і 3-х складові слова, які складаються 
з відкритих та закритих складів, деякі слова зі збігом приго-
лосних. 

4. Плавно вимовляти речення з 3 - 4 відпрацьованих слів. 
5. Поділяти слова на склади, визначати кількість та поря-

док складів у двоскладовому слові. 
6. Виділяти будь-який із вивчених звуків зі складу односкла-

дового та двоскладового слова (типу «мак», «муха»). Визначати 
послідовність звуків у слові, вміти складати схему слова. 

7. Вимовляти з правильним наголосом 2-х складові слова та 
виділяти наголошений склад. 

8. Розрізняти між собою поняття: «звук», «склад», «сло-
во», «речення». 

9. Володіти такими поняттями, як «колір», «розмір», зна-
ти основні геометричні форми, уміти виділяти частини пред-
мета, порівнювати два предмети між собою. 

10. Послідовно переводити погляд з одного предмета на дру-
гий зліва направо. 

11. Уміти орієнтуватися на аркуші паперу та у зошиті, роз-
ташовувати предмети в певному порядку. 

Всі ці вміння удосконалюються протягом букварного пері-
оду. Вони слугують опорою для формування правильних та 
свідомих навичок читання та письма. 
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Букварний період навчання грамоти 
План 

1. Завдання та зміст букварного періоду навчання грамоти. 
2. Загальна характеристика уроків читання і письма бук-

варного періоду навчання грамоти. 

1. Завдання та зміст букварного періоду навчання грамоти. 
Основною метою букварного періоду навчання грамоти є 

корекція та розвиток мовлення учнів у процесі ознайомлення 
їх із буквами рідної мови, навчання їх свідомого та правильного 
читання і письма складів, слів та речень. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких 
завдань: 

1. Удосконалювати звукову сторону мовлення, вимову зву-
ків, слів та речень. 

2. Розвивати фонематичне сприймання та уявлення, навич-
ки звуко-складового та звуко-буквеного аналізу та синтезу. 

3. Збагачувати словник учнів та удосконалювати граматич-
ну будову мови, формувати морфологічні та синтаксичні уза-
гальнення. 

4. Розвивати мислення учнів у процесі формування основ-
них мовних понять, таких як «звук»,«склад»,«слово»,«речен-
ня», «зв'язне мовлення». 

5. Удосконалювати зорово-просторове сприймання та уяв-
лення, рухові навички, дрібну моторику пальців рук. 

Основним змістом роботи на уроках грамоти є розвиток у 
молодших школярів навичок усного та писемного мовлення, 
формування навичок читання. В цей період закладаються осно-
ви для вивчення систематичного курсу української мови, фор-
муються окремі мовленнєві вміння. 

Формування знань про мову і розвиток мовленнєвих умінь 
здійснюються в процесі вивчення граматичних тем: « Речення », 
« Склад слова », « Склад », « Наголос », « Звуки і букви ». Засвоєн-
ня нових звуків та букв дає можливість закріплювати той лек-
сичний та граматичний матеріал, що відпрацьований відповід-
но до програми з розвитку мовлення. Саме в цей період на уро-
ках грамоти відбувається практичне засвоєння учнями різних 
граматичних форм та тих відношень, які ними виражаються. 
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Основними напрямками корекційної роботи на уроках гра-
моти в букварний період виступає: 

I. Закріплення правильної вимови і розрізнення звуків і букв: 
а) а, о, у, и, м, п, в, к, н, ф, т, х, е; диференціація к-х; 
б) л, м, к, п, в, н, ф у сполученнях з і та е; диференціація в-ф; 

л-л', с-с', и-і, з-з', с-з, б-б'; п-б. 
в) розрізнення на слух засвоєних звуків і звукосполучень 

від незасвоєних, розрізнення звуків у складі слова; 
г) розвиток слухової уваги, запам'ятовування трьох-чоти-

рьох інструкцій виконання дій, повторення у певній послідов-
ності низки складів (по-по; ка-жа, ус-ас-ос, спа, сп^и), запам'я-
товування у певній послідовності трьох-чотирьох слів несхожо-
го і схожого ритмічного та звукового складу (муха, кіт, вата; 
липа, лапа, лимон, малина; каток, моток, ковток). 

II. Розвиток ритмічної та зву коскладової структури мови. 
Вимова відкритих і закритих складів (па-ап-пап ); зі збігом 

двох приголосних та з'єднань (авт, вта; ту-та-ти; ак та; сто-
ста-сти ). 

Чітка та нероздільна вимова одно-, дво-, трискладових слів 
різного складу з правильним наголосом. 

Розрізнення одно-трискладових слів за кількістю складів, 
повторення складових рядів з виділенням наголошеного складу. 

III. Розвиток навичок аналізу й синтезу звуко-буквеного 
складу слова. 

Виділення початкового наголошеного голосного звука зі слів 
(Оля, іграшка). Визначення послідовності голосного звука у 
ряді з двох голосних а, у; а, и, у. 

Аналіз і синтез відкритих складів (са, су). Виділення пер-
шого приголосного та складоутворювального голосного звука зі 
слів сани, сова. 

Звуковий аналіз слів суп, ніс та інших (складання схем). 
Членування слів на склади, складання схем одно-, дво-, 

трискладових слів. 
Звукоскладовий аналіз слів сова, коси та інших (складання 

схем). 
Засвоєння термінів «звук», «склад», «слово», «голосний 

звук», «приголосний звук». Засвоєння складоутворюючої функ-
ції голосного звука. 
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Вправам, спрямованим на аналіз і синтез звуко-буквеного 
складу слова, відводиться 15-20 хв. на кожному уроці. 

У букварний період основною мовною одиницею поруч із 
звуком стає буква. 

Букварний період у спеціальній школі умовно поділяється 
на 2 етапи. 

На першому етапі діти знайомляться з голосними першого 
ряду (а, о, у, е, и, і), твердими та м'якими приголосними (м'якість 
позначається за допомогою букви і), вчаться читати склади та 
слова з цими буквами. 

На другому етапі учні знайомляться з іншими засобами 
позначення м'якості на письмі - буквами ь, я, є, ю, а також з 
буквою ї. Вони оволодівають навичкою читання складів типу: 
твердий приголосний + голосний, м 'який приголосний + го-
лосний (пг, п'г). 

Протягом усього букварного періоду на 1-му році навчання 
продовжується оволодіння учнями вимовою звуків, слів та ре-
чень простої звукоскладової структури (односкладових, різних 
за будовою двоскладових слів та трьохскладових слів із трьома 
відкритими складами). Проводиться робота над фразовим мов-
ленням. При цьому використовуються граматичні форми та слов-
ник, підготовлений на уроках розвитку мовлення. На першому 
році навчання учні оволодівають читанням та письмом окремих 
складів, слів та речень з буквами: а, у, о, и, е, і, п, б, м, в, ф, н, л, 
к, г, х, ґ, с, з, д, т, ш, ж, ь, й. Навчання грамоти проводиться на 
звуках, раніше відпрацьованих у вимові. До закінчення 1-го року 
навчання всі звуки повинні вимовлятись учнями правильно. 

На другому році навчання діти вивчають букви, що позна-
чають звуки, які найбільш складні за артикуляцією та акус-
тичними ознаками. До них належать такі: р, ч, дж, ц, дз, я, ю, 
є, ї, щ. 

Протягом усього періоду навчання грамоти проводиться ро-
бота, спрямована на аналіз та синтез звукового складу мов-
лення, корекційна робота над наголосом, ритмом та інто-
нацією. У зміст уроків обов'язково включають вправи на вироб-
лення плавності мовлення, зміну сили та довготи звучання окре-
мих звуків, звукосполучень та слів: повторення різних звукоспо-
лучень з поступовим прискоренням темпу, складових рядів, про-
стих, коротких скоромовок (У Толі іДіми тикви і дині). 
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Велика увага приділяється розвитку уміння диференціюва-
ти звуки за опозиційними ознаками: дзвінкістю - глухістю, твер-
дістю - м'якістю. Так, з метою диференціації звуків и-і, складів 
та слів із цими звуками широко застосовують такі вправи: 

а) гра «Навпаки», «Живі букви» (си-сі, зи-зі, ти-ті і т.д.); 
б) запам'ятовування ряду складів, слів (рі, лі, мі; Зіна - сіно 

- тіло ); 
в) додавання у слово пропущеної букви (м.р; л.то, л.с; с.р, 

с.но ); 
г) запис складів та слів під диктовку. 

Багато вправ проводять з опорою на писемне мовлення. 
На початковому етапі необхідно навчити дітей читати слова 

такої складової будови: ус, му, муха, маяк, кіт, кішка, купала 
та прості речення типу: «Іваніїнна. Томамала». «Мама катала 
Тому». З самого початку звертається увага на свідомість читан-
ня, розкриття семантики прочитаного слова та речення шля-
хом підбору малюнку до прочитаного. 

Основою оволодіння початковою грамотою є засвоєння 
прийому читання відкритого (пг, п'г) та закритого складу 
(гп). Широко використовують таблиці для читання прямих та 
обернених складів, картки з написаними буквами та склада-
ми, полоси (звукові лінійки) зі складами та буквами для утво-
рення складів, слів, розрізну азбуку. Наведемо приклади видів 
робіт із розрізною азбукою: 

а) складання слів та речень після їх аналізу; 
б) вставлення у слова пропущених букв чи складів; 
в) складання слів із букв, поданих вроздріб; 
г) утворення нових слів шляхом заміни букв (мишка - пиш-

ка - шишка). 
Учнів навчають складати та прочитувати склади, слова 

після їх попереднього аналізу та самостійно. 

а 

м к и а с 
1 4 2 5 3 

У 
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па П о пу пи пе пі 
агі Оп уп ип еп іп 

А 0 У е і 
Б ба бо бу бе бі 

аб об уб еб іб 
і 

а У 0 е і 

п апа упу опо епе іпі 
пап пуп поп пеп ш п 

вб в ба вбу вбо вбе вбі 

а е 0 и І 
3 аза езе 030 изи узу ізі 
в зва зве зво зви зву зві 

і и е а 0 У 
3 зі зи зе за зо зу 
с сі си се са со су 

3 
3 У 

3 У б 
3 У б и 

с 
с У 

с У п 
с У п и 

Під час навчання читання складів застосовують прийом 
нарощування складу на початку або в кінці слова (ос + а =оса, с 
+ ин = син). Наведемо приклади вправ: 

а) додавання букв, яких не вистачає у схемі під малюнком; 
б) додавання букв, яких не вистачає в слові, без опори на 

малюнок; 
в) складання слів із букв, поданих вроздріб: а, м, к - мак; 
г) складання слів із поданих складів: ма, иіи, на, ли, ка, иіа 

(шина, машина, малина, калина, каша, наша, Маша, шана); 
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д) перетворення слів шляхом замін різних букв: суп-сук-сум-
сам-сак-сад-лад-лак-рак-мак-так-там-гам-дам-дим-дім-дід. 

Паралельно з усними проводять аналогічні письмові вправи. 
За цей час діти повинні засвоїти складоутворююче значен-

ня голосного: у слові стільки складів, скільки голосних. 
М.С.Вашуленко, Н.Ф.Скрипченко відзначають, що мето-

дика формування у дітей шестирічного віку початкових умінь 
та навичок читання є відмінною від тієї, що застосовується для 
семирічок у першому класі. Для учнів спеціальної школи більш 
доцільно використовувати саме методику навчання читання для 
дітей-шестирічок. Її відмінність полягає в тому, що одиницею 
читання на початкових етапах навчання не завжди буде склад 
як артикуляційно-вимовна одиниця, а також його частини: 

1. Буква на позначення складу з одного голосного звука (око, 
Іра). 

2. Злиття приголосного (твердого або м'якого) з голосним, 
що може збігатися зі складом (сама, липа) або становити його 
частину (мак, рак, крупа). 

3. Решта букв у структурі складу на позначення приголос-
них звуків, що стоять за межами злиття, причитуються до ньо-
го. Спосіб читання слова за таким методом можна зобразити так: 
су-м-ка, кі-ш-ка, Ми-ко-л-ка. 

Якщо в учнів масових шкіл спосіб читання не по складах, а 
по роздріблених одиницях читання, основою яких є злиття ГІГ, 
п'г, що спостерігається переважно на початкових етапах навчан-
ня читання, то для учнів із ТПМ такий спосіб читання надовго 
залишається провідним, оскільки він повністю відповідає при-
родному вимовлянню слова в повільному темпі. Спосіб уповіль-
неного вимовляння збігається із пропонованим методичним 
прийомом прочитування слів зі збігом приголосних (к-ра-н, т-
ра-к-то-р). Причому, як свідчить багаторічний досвід учителів, 
такий спосіб первинного читання слова не позначається на ро-
зумінні його значення. Слово фонетично не розсипається на роз-
різнені звуки, як при побуквеному читанні, а зберігає до певної 
міри своє звукове оформлення. Інтервали між складом і звуком 
поступово скорочуються так, що учні згодом переходять до чи-
тання поскладового та цілими словами (односкладових слів). 
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На уроці велику увагу слід приділяти різноманітним ви-
дам читання: голосному і напівголосному (пошепки), читан-
ню ланцюжком. Протягом другої половини навчального року 
та наступних періодів навчання необхідно практикувати само-
стійне напівголосне читання слів, словосполучень та речень з 
метою вироблення в учнів самостійності та техніки читання. 
При цьому вчитель обов'язково в індивідуальному порядку 
здійснює контроль за правильністю читання. 

Досить корисним є прийом оцінювання правильності чи-
тання певного учня іншими учнями класу та виправлення по-
милок, яких він припустився ПхД час читання. 

Зразок виразного читання віршованих та художніх прозо-
вих творів вчитель має подавати сам або використовувати для 
цього технічні засоби навчання. 

Робота над реченням - його аналізом та читанням - займає 
провідну роль на уроках грамоти. Діти вчаться поділяти речен-
ня на слова, складати прості речення зі слів. Серйозна робота 
проводиться над семантикою речень, їх структурою, граматич-
ними зв'язками, які існують між словами, інтонаційним офор-
мленням та правилами написання речень. 

Значна увага приділяється орфографічній пропедевтиці. 
Вчитель під час читання привертає увагу учнів до звукового та 
граматичного оформлення слів. Формування спрямованості ува-
ги відбувається на всіх рівнях (фонетичному, морфологічному та 
граматичному). Наведемо приклади завдань такого характеру. 

Вправа 1. 
Вчитель пропонує учням прочитати пари слів-паронімів і 

визначити, чим вони відрізняються. Причому увага учня звер-
тається на відміну не лише у лексичному значенні, а й фоне-
тичному оформлення слів (коза — коса, лак - рак, зуб - суп, 
кішка - діжка). 

Вправа 2. 
Вчитель пропонує учням прочитати слова-пароніми та 

підібрати до них малюнки. Наприклад: сапка, зуб, мишка, шап-
ка, коси, суп, миска, кози та ін. 

Вправа 3. 
Вчитель пропонує учням прочитати слова, в яких пропуще-

на остання або перша буква, та додати відповідний звук у слово. 
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Наприклад: со...(м, н), бегемо...(т), коз...(а), крокоди...(л), 
сло...(н), ло...(сь), (к)...ріт, (м)...ак, (с)...мак, (с)...тіл тощо. 

Школярі вчаться визначати у словах наголошені й ненаго-
лошені голосні. 

Висновки 
До закінчення букварного періоду навчання учні повинні: 
1) правильно вимовляти та розрізнювати усі вивчені звуки 

та букви, що їх позначають, диференціювати їх - глухістю) та 
оптичними ознаками; 

2) вміти складати з букв розрізної азбуки одно - двоскладо-
ві слова та речення з ними; 

3) поділяти речення на слова, слова на склади, виконувати 
складовий аналіз слів; 

4) під час читання чітко та правильно вимовляти слова, вміти 
передати зміст прочитаного та відповісти на запитання до тексту; 

5) вміти читати без попереднього аналізу слів та речень; 
6) знати правила написання речення. 

Контрольні запитання та завдання 
1. У чому полягає мета добукварного періоду навчання гра-

моти? 
2. Визначте навчальні та корекційні завдання уроків гра-

моти. 
3. Якими мовними термінами оволодіває учень у період на-

вчання грамоти? 
4. Назвіть основні компоненти готовності до навчання гра-

моти. 
5. Розкрийте основні напрямки навчальної та корекційної 

роботи в добукварний та букварний періоди навчання грамоти. 
У чому полягає їхня схожість та відмінність? 

6. Визначте зміст роботи над розвитком усного мовлення в 
період навчання грамоти. 

7. Перерахуйте провідні методи розвитку усного мовлення 
на уроках грамоти. Які методи ще використовують з метою 
розвитку усного мовлення? 

8. Назвіть прийоми формування самостійних висловлювань. 
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9. На конкретному прикладі розкрийте методику роботи над 
казкою в період навчання грамоти. 

10. Використовуючи мовний матеріал «Букваря», розкрий-
те методику заучування віршів. 

11. Розкрийте зміст основних напрямків роботи над звука-
ми на уроках грамоти. 

12. Наведіть приклади вправ на розвиток слухового сприй-
мання, слухової уваги та контролю. 

13. Наведіть приклади усних та письмових вправ, спрямо-
ваних на диференціацію звуків, що змішуються. 

14. Наведіть приклади вправ на розвиток мовно-слухової 
пам'яті на уроці грамоти. 

15. Чим відрізняються поняття «звук» і «буква»? 
16. Якими практичними уміння має оволодіти вчитель, 

працюючи над звуками? 
17. Якими практичними уміннями має оволодіти вчитель, 

формуючи поняття «склад»? 
18. Назвіть та продемонструйте основні прийоми оволодін-

ня вимовою слів нової складової структури. 
19. Методика роботи над наголосом. Наведіть приклади 

вправ. 
20. На конкретному прикладі розкрийте методику роботи 

над словом на уроці грамоти. 
21. Розкрийте напрямки та зміст роботи над реченням на 

уроках грамоти. Наведіть приклади, використовуючи матеріал 
«Букваря». 

22. Підберіть вправи, що використовуються на уроках гра-
моти з метою розвитку зорово-просторового сприймання. 

23. Наведіть приклади вправ та завдань з розвитку зорового 
сприймання, просторових уявлень, зорового аналізу та синтезу. 

24. Які вправи на розвиток буквеного гнозису вчитель може 
використати на уроках грамоти? 

25. На матеріалі певної теми уроку букварного періоду на-
вчання грамоти наведіть приклади усних та письмових вправ з 
розвитку зорової уваги, зорової пам'яті та зорово-моторної ко-
ординації. 
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Лекція 14. 
Тема: Методика початкового навчання письма дітей 

із ТПМ (2 год.) 
План 

1. Загальна характеристика процесу письма та основні зав-
дання уроків письма у спеціальній школі для дітей із ТПМ. 

2. Характеристика графомоторної діяльності. Методика 
ознайомлення з новою буквою на уроці письма. 

3. Періодизація навчання каліграфії: 
1) характеристика підготовчого етапу навчання письма; 
2) основний етап навчання каліграфії. 

1. Загальна характеристика процесу письма та основні зав-
дання уроків письма у спеціальній школі для дітей із ТПМ. 

Процес письма являє собою складний психофізіологічний 
процес, оволодіння яким передбачає сформованість багатьох 
психічних функцій, мовленнєвих дій та розумових операцій. 

Письмо, насамперед, розглядається як графомоторна навич-
ка, формування якої починається в період навчання грамоти. 
Письмо букв є одним із перших навчальних умінь, тому важли-
во саме на цьому етапі навчати дітей правильно організовувати 
свої дії. 

Навчання письма молодших школярів починається із фор-
мування у них навичок графомоторної діяльності, яка забезпе-
чує правильність і швидкість письма, його відповідність есте-
тичним вимогам. Це, з одного боку, рухова навичка, опануван-
ня якою передбачає сформованість рухово-моторної коорди-
нації, тонких диференційованих рухів руки. З другого ж боку, 
це розумова дія, яка передбачає свідоме переведення звуків у 
букви, а букв - у графеми. Письмо слів та речень висуває перед 
дитиною велику кількість завдань: правильно співвіднести звук 
із буквою, букву з графемою; при цьому врахувати основні 
графічні, гігієнічні та орфографічні правила написання слів та 
речень; разом із цим висловити свою думку. А власне останнє 
завдання і є метою усього навчання письма. 

Разом із цим під час письма учень повинен слідкувати за 
правильністю сидіння за партою, положенням зошита на столі, 
правильністю тримання ручки, контролювати напруження 

197 



м'язів руки та правильність написання букви. Одночасне вико-
нання такої кількості дій вимагає від учня правильного розпод-
ілу уваги. 

Оволодіння процесом письма тісно пов'язано із процесом 
читання. Навчання письма відбувається паралельно із навчан-
ням читання. У спеціальній школі для дітей із ТПМ уроки пись-
ма проводять після уроків читання, оскільки діти із мовленнє-
вими вадами мають значні труднощі в оволодінні графомотор-
ними навичками, потребують проведення спеціальної корек-
ційної роботи. 

Формування навичок письма (каліграфії) починається для 
учителя із постановки низки навчальних та корекційних завдань. 

Основними навчальним завданнями уроків письма є: 
1) ознайомити дітей із графічними та гігієнічними прави-

лами письма та забезпечити їх застосування; 
2) навчити основним прийомам письма та розвивати коор-

динацію рухів руки; 
3) забезпечити утворення чітких зорових та рухових образів 

букв та їх поєднань; 
4) навчити записувати слова та речення після їх звуко-бук-

веного аналізу, списувати, писати під диктовку, записувати 
самостійно складені речення. 

К о р е к ц і й н о - р о з в и в а л ь н і з а в д а н н я в и з н а ч а ю т ь с я на 
підставі аналізу типових графічних помилок та розуміння пе-
редумов труднощів, які виникають у дітей у процесі оволодін-
ня письмом букв та слів. До них належать: 

1) розвиток у дітей зорово-просторового сприймання; 
2) формування та розвиток зорового та рукорухового (кіне-

тичного та кінестетичного) контролю та самоконтролю; 
3) розвиток зорової та моторної пам'яті ; 
4) сприяння зниженню загальної психічної напруги, яка 

супроводжує процес письма. 

2. Характеристика графомоторної діяльності. Методика 
ознайомлення з новою буквою на уроці письма. 

Графомоторна діяльність, як і будь-яка інша навчальна 
діяльність складається із трьох блоків: мотиваційного, опера-
ційного та контрольного. 

До мотиваційного блоку належать такі дії, яким потрібно 
навчати дітей: 
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1) спрямовувати увагу на вчителя та зразок букви, який де-
монструється, утримувати його протягом певного часу; 

2) уважно слухати завдання, розуміти його практичний та 
навчальний зміст; 

3) сприймати завдання: 
- як керівництво до дії - що треба робити; 
- як мету, яку необхідно досягти - що повинно вийти в кінці 

роботи; 
- як об'єкт майбутнього контролю - що саме будемо пере-

віряти; 
4) формулювати ї.іету «для» себе, наприклад: «Я повинен 

написати таку ж саму букву, як у зразку». 
До операційного блоку належать такі дії, яким потрібно 

навчати дітей: 
1) описувати словами загальний зовнішній вигляд об'єкта; 
2) аналізувати об'єкт написання: ділити його на елементи; 

визначати та дотримуватись під час письма співвідношення та 
розміру елементів; уточнювати та відтворювати конфігурацію 
кожного елемента (з якої лінії починається лінія, куди йде, чим 
закінчується тощо); визначати місце відрива ручки від паперу; 

3) словесно описувати послідовність написання елементів 
букви. 

До контрольного блоку належать такі дії, яким потрібно 
навчати дітей: 

1) визначати об'єкт контролю; 
2) концентрувати увагу на роботі аналізатора, який відіграє 

провідну роль під час перевірки завдання - зорового, слухово-
го, мовнорухового або рукорухового; 

3) порівнювати написаний об'єкт зі зразком та характери-
зувати допущені помилки; 

4) оцінювати отриманий результат з позиції мети, визначе-
ної у завданні. 

Навчання письма у спеціальній школі переважно відбу-
вається аналітико-синтетичним шляхом, який передбачає: 

1) поетапний аналіз букви; 
2) співставлення букв за схожістю та різницею елементів; 
3) синтез елементів, які складають букву. 
Дитина досить часто схоплює лише загальний образ букви, 

не звертаючи увагу на кількість та розташування елементів. 
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Саме тому під час знайомства з новою буквою слід привертати 
увагу до тих елементів, які складають букву. 

Під час ознайомлення з новою буквою на уроді письма слід 
враховувати структуру формування графомоторної діяльності. 

Розглянемо технологію навчання каліграфії на прикладі 
роботи з буквою Л. 

Метою уроку для учнів є відтворення букви Л у точній відпо-
відності зі зразком. 

1. Зорове сприймання загального накреслення букви. Вчи-
тель показує учням букви Л, л і питає, що це таке. Учні назива-
ють, що це буква Л. Далі вчитель цікавиться, для чого, на думку 
учнів, вона записана на дошці. Учні приходять до єдиної дум-
ки, що вони будуть писати її у зошитах. 

Учитель. Як ви думаєте, навіщо ви будете писати цю бук-
ву? Прослухавши відповіді дітей, він робить акцент на тому, що 
необхідно не просто написати цю букву, а написати її красиво 
та правильно, як у зразку (в інший час діти можуть писати цю 
букву з іншою метою, а саме, вчитися поєднувати її з іншими 
буквами, красиво писати її у складі слова і т. д.). Учитель уза-
гальнює попередні розмірковування: 

- Отже, що ви зараз будете робити? (писати букву Л). 
- Навіщо ви будете це робити? (Щоб навчитися писати її 

такою ж красивою, як у зразку). 
- А коли ви її напишете, що будете перевіряти? (Чи схожа 

вона на зразок, чи відрізняється від нього). 
Наступним етапом бесіди є з'ясування тактики виконання 

завдання, а саме, як її треба писати. 
Цей етап уроку становить мотиваційний блок. 
Операційний блок. 
1) опис зовнішнього вигляду букви. Учні пригадують, які 

асоціації викликає у них ця буква (на що або кого вона схожа), 
яку знайому букву нагадує. 

2) аналіз букви (розчленування її на основні елементи). 
Учитель допомагає учням описати виділені два елементи. Звер-
тається увага на просторове розташування елементів у букві 
відносно один одного. З'ясовується, звідки зручніше розпочи-
нати писати букву, де краще відривати ручку від паперу. 
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3) Складання плану дій відбувається за активною участю 
вчителя. 

- визначення, звідки починаємо писати букву - зверху чи 
знизу. 

- якщо знизу, поділяємо висоту рядка на три частини і ста-
вимо крапку. 

- чи потрібно відривати ручку від паперу? 
4) Письмо букви в повітрі, водячи ручкою над рядочком. 
5) Відтворення букви учнем у зошиті. 
Контрольний блок. 
Порівняння зі зразком як усієї букви в цілому, так і її еле-

ментів. Учні відзначають, чи є суттєві розходження між напи-
саною буквою та зразком, коментують їх для себе або для сусіда 
по парті. Можна запропонувати учням помінятися зошитами 
(взаємоперевірка). Самостійно виявлені недоліки дитина повин-
на врахувати під час написання другої букви, яка порівнюється 
як зі зразком, так і з першою буквою. 

Слід відзначити, що у деяких учнів із ТПМ (у дітей із сен-
сорною алалією та афазією, із мінімальними мозковими дис-
функціями) мають місце порушення сукцесивного аналізу та 
синтезу. Саме тому процес формування початкових навичок 
письма відбувається не аналітико-синтетичним, а глобальним 
методом, який передбачає запам'ятовування та відтворення 
цілісного образу букви та порівняння його зі зразком. 

3. Періодизація навчання каліграфії. 
Письмо букв є одним із перших навчальних умінь, яке фор-

мується в учнів. У формуванні графічної навички виділяють 2 
етапи: підготовчий та основний. 

Метою підготовчого етапу є підготовка руки дитини до 
письма, корекція недоліків їх мовлення. В учнів необхідно сфор-
мувати необхідні передумови, що забезпечують оволодіння гра-
фомоторними уміннями та навичками, тобто довести провідні 
аналізатори до необхідного рівня готовності. 

Зважаючи на недосконалість дрібної моторики пальців рук 
та зорово-моторної координації, дитина під час письма на пер-
ших етапах сильно стискає ручку, наближує голову до аркуш 
паперу, приймаючи неправильну позу. При цьому відбуваєть-
ся сильне напруження усіх м'язів спини та пальців рук. Дослі-

201 



дження професора В.Ф.Базарного показали, що після 3 - 4 хви-
лин роботи напруженою рукою та в нахиленому положенні у 
дитини порушується діяльність серцево-судинної системи, що, 
безперечно, негативно відбивається на стані її здоров'я. Саме 
тому із самого початку навчання слід намагатися зняти м'язове 
напруження руки та тулуба за допомогою спеціальних вправ, 
які підготують дітей до нового виду їх діяльності. Для цього і 
передбачений підготовчий етап. 

Основними завданнями підготовчого етапу виступають такі: 
1) формування у дітей довільного зорового сприймання та 

зорової уваги, 
2) розвиток відчуття рухів руки та артикуляційних органів, 

тобто кінестетичного та кінетичного праксисту; 
3) навчання дітей уважно розглядати об'єкти, не наближу-

ючи до них очей, тобто дотримуватися під час сидіння за партою 
правильної пози; 

3) навчання дітей керувати м'язовим напруженням та ру-
хами китиці руки та пальців; 

4) ознайомлення дітей із правилами написання елементів 
букв. 

На першому етапі дітей навчають заштриховувати фігури, 
обводити трафарети, шаблони, пропонують вправи, спрямовані 
на вироблення уміння дотримуватися рядка, користуватися 
письмовим приладдям, дотримуватися правил гігієни. 

На другому етапі дітей навчають писати елементи букв. 
Ці два етапи складають зміст добукварного періоду навчан-

ня письма. Уроки цього періоду називіють уроками письма-ма-
лювання. Дітей навчають орієнтуватися на листі паперу у зо-
шиті, знайомлять із такими поняттями, як робочий, верхній, 
нижній рядок; пряма, вертикальна, горизонтальна, похила, 
крива лінії; плавне заокруглення елементів, вчать дотримува-
тися розміру та правильного нахилу під час написання елементів 
у букві, виробляють ритмічність письма під рахунок та ін. Зва-
жаючи на те, що в класі навчаються діти із порушеннями зорово-
просторового гнозису, велика увага приділяється засвоєнню та-
ких понять, як вище, нижче, зверху, знизу, направо, наліво тощо. 

Отже, основний зміст підготовчого періоду становлять впра-
ви, спрямовані на розвиток рухового та зорового аналізаторів та 
усвідомлення графомоторних дій: 
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• прописування фігур та елементів букв у повітрі; 
• обведення, малювання, поєднані зі штриховкою; 
• штриховка, накреслення вертикальних, горизонтальних, 

похилих та кривих ліній; 
• накреслення та запам'ятовування назв основних елементів 

букв; 
• засвоєння різних способів роботи рукою - від крупних ру-

хів усієї руки до дрібних рухів пальцями; 
• пошук відмінностей у двох схожих малюнках, фігур у за-

шумленому вигляді тощо; 
• розглядання та аналіз предметів, ілюстрацій, художніх 

картин тощо; 
• словесний опис зовнішнього вигляду елементів букв, спо-

собів письма. 
У підготовчий період велику увагу приділяють розвитку 

моторики пальців рук, китиць та передпліччя. Наведемо при-
клади таких вправ: 

1) рухи по колу китиць рук - лікті розташовані на столі (4 -
5 разів); 

2) згинання, розгинання пальців, їх обертання (5-6 разів); 
3) згинання, розгинання пальців, які тримають ручку (5-6 

разів). 
Вправи на розвиток кінестетичного та кінетичного пракси-

су часто проводять в ігровій формі, поєднуючи їх виконання із 
мовленнєвими вправами (граючи пальчиками, розвиваємо мов-
лення). 

3 етап - письмо окремих букв (маленьких та великих) без 
поєднання з іншими буквами. 

4 етап - письмо сполучень букв, складів, слів з метою ви-
роблення навички поєднання букв. 

Ці два етапи (3 і 4) відповідають змісту букварного періоду 
навчання грамоти. У цей період широко використовують такі 
вправи: 

• відбір букв, що позначають голосні і приголосні звуки, їх 
запис; 

• списування з дошки букв, складів, слів; 
• списування з друкованого і рукописного тексту; 
• слухові диктанти букв, складів, слів. 
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На 4 етапі учнів знайомлять із написанням великих літер, 
написання яких відрізняється від написання маленьких букв; 
із написанням букв, складних за накресленням та їх поєднан-
ням з іншими буквами. 

На цьому ж етапі дітей навчають записувати речення, знай-
омлять із правилами їх написання, а також із написанням слів 
із м 'яким знаком. 

Наведемо схему уроку письма нової букви. 
1. Повторення засвоєних букв: показ вивчених букв на пла-

каті, дошці, їх упізнавання серед неправильно записаних букв, 
у зашумленому вигляді, з умовах накладання однієї букви на 
іншу, написання диктантів окремих букв. Наприклад: запи-
ши букви, що позначають почуті тобою звуки; запиши лише 
букви, що позначають голосні (приголосні) звуки; запиши бук-
ви у дві колонки (що позначають голосні звуки - у першу, і при-
голосні - у другу). 

2. Повідомлення теми та мети уроку. Проведення асоціації 
зорового образу букви, що вивчається, зі знайомими дітям пред-
метами: 

- Діти, на що схожа буква? Що вона вам нагадує? 
1. Показ нової друкованої і рукописної букви. 
2. Письмо букви у повітрі (друковані букви можна виклада-

ти з паличок, рукописні - за допомогою кольорових мотузочок). 
3. Показ вчителем способів поєднання окремих елементів у 

букві. 
4. Повторний показ написання букви вчителем. 
5. Написання букви учнями в зошитах. 
6. Написання складів та слів із новою буквою. 
7. Перевірка написаного. 
10. Підведення підсумків уроку. 
У кожній букві виділяють сильні (опорні) та слабкі (не-

опорні) елементи. Тому під час написання букв педагоги реко-
мендують використовувати ритмічний чи тактичний метод 
(письмо під рахунок). Основою тактування є опорні елементи, 
на які відбувається рахунок. Слабкі елементи пишуться у по-
єднанні з опорними під рахунок «і». Наприклад: на рахунок 
«раз і» пишуться такі букви: б, е; на два такти — букви п, р, и; 
три такти - ф, ш. Початкове заокруглення букв рахується на 
«і». Великі букви краще не тактувати. 
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Одним із прийомів, що широко використовується в буквар-
ний період, а також і в подальшому формуванні графічної на-
вички письма, є списування. Уміння списувати букви зі зразка 
формується поетапно: 

• відтворення букви за пунктирним накресленням; 
• самостійне списування зі зразка; 
• вибіркове списування букв, що позначають голосні і при-

голосні звуки; 
• списування складів, слів із рукописного тексту. Дітей при-

вчають коментувати своє письмо, що сприяє виробленню навич-
ки контролю та самоконтролю і значно полегшує виконання 
звуко-буквеного аналізу слів; 

• списування складів, слів і речень із друкованого тексту. 
Перед записом слів діти часто виконують усний звуко-бук-

венний аналіз. 

Висновки 
Початкові уроки письма мають велике значення не лише для 

формування графічної навички письма, а й для попередження 
дисграфічних помилок у писемному мовленні учнів. Саме в цей 
період формування навички вчитель має привчити дітей пра-
вильно організовувати свою діяльність, формувати у них уміння 
свідомо контролювати своє письмо. 

Контрольні запитання та завдання 
1. Схарактеризуйте письмо як вид діяльності. 
2. Розкрийте основні завдання уроків письма. 
3. Дайте характеристику графомоторної діяльності. 
4. Розкрийте методику ознайомлення учня з новою буквою. 
5. Назвіть основні етапи формування графічної навички 

письма та наведіть приклади вправ на кожному етапі навчання. 
6. Назвіть види вправ, що сприяють формуванню навички 

письма. 
7. Наведіть приклади типових графічних помилок та розкрий-

те методику їх попередження та подолання. 
8. Розробіть плани-конспекти уроків письма добукварного 

та букварного періодів навчання. 
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Навчальне видання 

Чередніченко Наталія Володимирівна 

Початковий курс навчання української 
мови молодших школярів 

із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) 

Навчально-методичний посібник 
( курс лекцій ) 

Відповідальний за випуск Кальченко Н. 

П і д п и с а н о до д р у к у 1 5 . 0 8 . 2 0 1 2 
Ф о р м а т 6 0 x 8 4 / 1 6 . П а п і р о ф с е т н и й . 

Г а р н і т у р а Зсоо ІВоокАС. Д р у к о ф с е т н и й . 
У м о в и , д р у к . а р к . 1 2 , 1 . О б л . - в и д . а р к . 13 

Н а к л а д 5 0 0 п р и м . З а м . № 2 9 0 . 

Т О В « В и д а в н и ч и й Д і м «Слово» 
0 4 0 7 1 , м . К и ї в , в у л . О л е г і в с ь к а , 3 6 , оф . 3 1 0 

С в і д о ц т в о п р о р е є с т р а ц і ю № 1 2 8 9 в ід 2 0 . 0 3 . 2 0 0 3 
Т е л . 4 6 3 - 6 4 - 0 6 , т е л . / ф а к с 4 6 2 - 4 8 - 6 3 

Е - т а і 1 : у й _ 8 І о у о @ и к г . п е і 

В і д д р у к о в а н о в П П " М е д о б о р и - 2 0 0 6 " 
( с в і д о ц т в о Д К № 8 6 7 в і д 2 2 . 0 3 . 2 0 0 2 р . ) 

3 2 3 0 0 , Х м е л ь н и ц ь к а обл . , м. К а м ' я н е ц ь - П о д і л ь с ь к и й , 
вул . І о а н о п р е д т е ч и н с ь к а , 2 . 

Т е л . / ф а к с ( 0 3 8 4 9 ) 2 - 7 2 - 0 1 , 2 - 2 0 - 7 9 



З питань придбання наших видань 
звертатися за адресою: 

"Вилавничий лім "Слово", 
і вул. Олегівська, 56, оф. 310, 

м. Київ 
тел. (044) 462-48-63, 463-64-06 \ 

І 

е - т а і і : усі *Ісл'о@икг.пеі 
і \\\\л\'.$Іоуо.І<іе\'.иа ? 


