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Важливою умовою успішного шкільного навчання є формування в учнів 

достатнього рівня мовленнєвих знань, умінь та навичок, які б забезпечили 

якісне сприймання ними навчального матеріалу, що подається у вербальній 

формі, оволодіння дітьми писемною формою мовлення та теоретичними 

знаннями про мову в системі лінгвістичних понять ( Р. Лалаева, Є. Соботович, 

та ін.). 

Ці завдання є пріоритетними для всіх галузей корекційної освіти дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку, але особливої актуальності вони 
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набувають у контексті навчання та виховання дітей з порушеннями когнітивної 

сфери. Адже відомо, що розвиток мовлення забезпечують не лише специфічні 

мовленнєві механізми, які пов’язані з аналітико-синтетичною діяльністю 

мовно-слухового та мовно-рухового аналізаторів, але й загальнофункціональні 

психологічні механізми, зокрема мислення, пам’ять та увага. Порушення 

останніх спричиняють недорозвиток тих мовленнєвих структур, які в 

психолінгвістиці відносять до інтелектуального компонента мовленнєвої 

діяльності. Саме ці порушення визначають патологічний характер формування 

мовлення в дітей з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку 

(ЗПР), раннім дитячим аутизмом [3, 4, 5, 6, 7]. 

Проте у практиці логопедичної роботи порушення складників 

інтелектуального компонента мовлення у дітей названих категорій досліджені 

недостатньо. Зокрема, це стосується лексичної сторони мовлення у молодших 

школярів із затримкою психічного розвитку, хоч саме засвоєння та 

використання лексичних одиниць мови в актах сприймання та породження 

мовлення найповніше демонструють тісний взаємовплив між недоліками 

інтелектуального та мовленнєвого розвитку (Є.Соботович). 

Проблема мовленнєвого недорозвитку дітей із ЗПР особливо 

загострюється, коли вони вступають до класів інтенсивної педагогічної корекції 

(ІПК), не одержавши спеціальної дошкільної підготовки [1, 4, 6].  

Слід зазначити, що особливості порушень словника дітей із ЗПР та методи 

їх корекції представлені в численних дослідженнях як логопедів, так і 

спеціальних психологів (Р. Лалаєва, В. Лубовський, О. Мастюкова, 

Є. Соботович, В. Тарасун,  та ін.). Проте питання механізмів недорозвитку 

мовлення у цієї категорії дітей, стану сформованості складників мовленнєвої 

діяльності, що забезпечують засвоєння та використання дітьми лексичних 

одиниць мови в актах комунікації, відповідності змісту та методик 

логопедичної роботи завданням навчальної діяльності молодших школярів із 

ЗПР усе ще недостатньо розроблені [4, 6, 7]. 
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Саме це й аргументує актуальність розроблених та запропонованих нами 

діагностичних завдань, які спрямовані на визначення стану сформованості 

лексичної сторони мовлення у молодших школярів із ЗПР. 

Мета, запропонованих нами діагностичних завдань, визначити стан та 

особливості сформованості вербальних дій і знакових операцій, що 

зумовлюють засвоєння та використання лексичних одиниць мови у дітей 

молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Розроблені  

критерії оцінювання дозволяють визначити рівні сформованості лексичної 

сторони мовлення у молодших школярів із затримкою психічного розвитку, на 

основі яких розробляється  зміст і методика корекційної (логопедичної) роботи, 

спрямованої на подолання порушень лексичної сторони мовлення молодших 

школярів із ЗПР. 

Запропонована діагностична методика сприятиме більшій ефективності 

корекційної (логопедичної) роботи з подолання порушень мовленнєвого 

розвитку дітей із затримкою психічного розвитку та підвищенню на цій основі 

показників успішності їхньої навчальної діяльності в цілому. 

Діагностичні завдання можуть бути використані в корекційній роботі з 

дітьми молодшого шкільного віку, що мають порушення мовленнєвого та 

розумового розвитку, у роботі з іншими категоріями дітей, які мають 

порушення лексичної сторони мовлення, під час підготовки програм 

корекційної роботи з розвитку мовлення, у роботі курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників та в навчальних курсах для студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів, які навчаються за напрямом 

«Корекційна освіта (логопедія)».  

У зв’язку із переходом дітей молодшого шкільного віку до навчальної 

діяльності особливого значення набуває вивчення засвоєння лексико-семантичних 

закономірностей мовлення. Перед молодшими школярами із ЗПР постає завдання 

мати достатній рівень розвитку лексичної сторони мовлення для правильного 

формування й засвоєння писемного мовлення та шкільної програми в цілому. 



 4 

Навчання й виховання дітей цієї категорії ефективне в тому випадку, коли воно 

будується з урахуванням результатів поглибленого педагогічного дослідження [4, 6] . 

На нашу думку, діагностичну роботу необхідно будувати з опорою на 

психодіагностичні принципи, визнані вітчизняною спеціальною психологією і 

корекційною педагогікою, які розкриті в працях Л. С. Виготського, Р. І. Лалаєвої,  

Є. Ф. Соботович та ін. 

У розробці методики вивчення лексичної сторони мовлення та аналізі 

результатів дослідження ми спиралися на науково-методичне трактування цих 

проблем, представлене у працях Л.М. Блинової, Л. С. Виготського,  Р. І. Лалаєвої, 

Р. Є. Левіної, О. М. Леонтьєва, О. Р. Лурії, В.В. Ревуцької, Є. Ф. Соботович, В.В. 

Тарасун, Т. М. Ушакової, М. К. Шеремет та ін. 

Мета діагностичних завдань: 

– визначити специфічні особливості сформованості основних механізмів 

засвоєння лексичних одиниць мовлення у дітей молодшого шкільного віку із ЗПР; 

– визначити рівень сформованості умінь та навичок використання лексичних 

одиниць у власному мовленні; 

– визначити та проаналізувати особливості якісної сторони словника учнів із 

ЗПР. 

Діагностика недоліків мовленнєвої діяльності, викликаних затримкою 

психічного розвитку, є найбільш складною і потребує використання надійних 

діагностичних методик. У роботі над змістом експериментально діагностичних 

завдань із учнями враховувалися конкретні діагностичні методики для дітей із різним 

рівнем інтелекту, створені сучасними дослідниками. 

Добір мовленнєвого матеріалу, для діагностичних проб, здійснювався з 

урахуванням мовленнєвого досвіду дітей, шкільних навчальних програм із мовного 

циклу для учнів першого класу ІПК, загально-дидактичних принципів науковості, 

системності, послідовності, перспективності, доступності та індивідуалізації . 

В основу методики дослідження покладено серію мовленнєвих завдань, які 

були розділені за такими блоками: 

Механізм засвоєння лексичних одиниць 
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Сформованість рівня лексичних узагальнень: 

– особливості конкретизації родових понять із різним рівнем узагальнення; 

– пояснення узагальнюючих понять різної семантичної ємності; 

– умінні об’єднувати поняття різної семантичної ємності й позначати їх 

одними узагальнюючим словом. 

Особливості оволодіння учнями із ЗПР лексичним значенням абстрактних 

понять: 

– уміння дитини встановлювати логічні зв’язки між словом та визначеною 

ситуацією й на цій основі співвідносити зміст картинки з абстрактним поняттям; 

– сформованість операції перенесення значення одного й того ж слова на 

подібні ситуації із зоровою опорою; 

– уміння учнів пояснювати контекстуально зумовлене значення слова, 

виділяючи в контексті найбільш суттєві семантичні одиниці, й на цій основі 

трактувати зміст абстрактного поняття; 

– сформованість операції перенесення контекстуально зумовленого значення 

слова на інші подібні ситуації без зорової опори; 

– практичне вміння дітей із ЗПР пояснювати зміст абстрактного поняття без 

зорової та контекстуальної опори. 

Особливості сформованості дериваційного значення слів у дітей молодшого 

шкільного віку із ЗПР: 

– рівень розуміння та особливості самостійного використання слів (іменників, 

прикметників, дієслів) із різними за значенням морфемами; 

– самостійне творення похідних слів морфологічним способом від 

запропонованої твірної основи; 

– практичне вміння пояснювати значення похідних слів. 

Сформованість асоціативних зв’язків між словами: особливості вільних 

асоціації; самостійний вибір парних аналогій за певним значенням. 

Механізм використання лексичних одиниць у власному мовленні 

Сформованість ймовірного прогнозування на лексичному рівні: 

– рівень ймовірного прогнозування на дериваційному рівні; 
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– особливості ймовірного прогнозування на лексичному рівні шляхом 

доповнення речення однорідними членами; 

–  імовірне прогнозування на рівні словосполучення; 

– особливості використання нових лексичних одиниць у творенні нового 

речення. 

Особливості сформованості лексичного контролю: морфологічного контролю; 

смислового контролю; контролю за використанням слів, близьких за значенням; 

контролю за використанням абстрактних понять. 

Рівень сформованості вербальної пам’яті: сформованість опосередкованого 

запам’ятовування у вільному та зв’язному варіанті; запам’ятовування слів різної 

складності; визначення слова, яке додавалось; запам’ятовування слів у зазначеному 

порядку; вибіркове відтворення слів; запам’ятовування лексичного матеріалу за 

змістовними одиницями мови. 

Дослідження особливостей актуалізація лексичного досвіду: вільна 

актуалізація лексичних одиниць протягом певного часу; актуалізація лексичних 

одиниць за заданим семантичним центром. 

Якісні характеристики словника 

Особливості засвоєння лексико-семантичних явищ: уміння добирати 

антонімічні пари; уміння дібрати синоніми до запропонованих слів; розуміння 

переносного значення слова; рівень розуміння й засвоєння багатозначності слів 

різних частин мови. Особливості розуміння та диференціація слів, близьких за 

значенням. 

Закономірність засвоєння лексичних одиниць визначаються на різних 

мовленнєвих рівнях: аналіз слів, словосполучень, речень та текстів. Складність 

деяких завдань передбачала специфіку їх подання. 

Завдання пропонуються дітям дозовано, у максимально доступній формі, з 

урахуванням вікових показників розвитку мовлення, у разі необхідності 

супроводжуються  прикладами й поясненнями. 

Методика вивчення кожного з параметрів охоплює: повідомлення учневі 

конкретного завдання; інструкцію щодо виконання, включаючи стимульний 
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матеріал; варіанти допомоги або спрощений варіант завдання; критерії оцінювання 

завдання, за якими визначали рівень сформованості певних показників. 

З метою визначення рівнів сформованості лексичної сторони мовлення в 

учнів молодшого шкільного віку із ЗПР використовуються оціночні критерії 

виконання завдань, розроблені нами для кожної діагностичної проби. 

Особливі вимоги висувалися до мовного матеріалу, увага зверталася на 

застосування в діагностичних методиках тільки добре знайомих дитям слів, що 

забезпечувало більшу чистоту результатів за рахунок виключення помилок, 

пов’язаних із недостатнім засвоєнням або нерозумінням мовного матеріалу. 

За результатами діагностики, на основі кількісних та якісних характеристик 

відповідей дітей визначаються рівні (високий, достатній, середній, низький) 

сформованості лексичної сторони мовлення у молодших школярів із ЗПР. 

При визначені рівнів ми пропонуємо  спиратися на наступні критерії. 

Високий: Самостійно правильні та повні відповіді учнів, з першого 

пред’явлення, без будь якої педагогічної допомоги. 

Достатній: Відповіді учні без зміни психологічної структури завдання, а саме, 

після установки на увагу, повторення мовленнєвої інструкції, або заміни 

мовленнєвого матеріалу на більш доступний.  

Середній: Відповіді учнів після зміни психологічної структури завдання: 

зорова опора, серія картинок, стимульні питання, моделювання ситуації, пояснення 

значення слова, бесіда стосовно змісту завдання, вибір з декількох варіантів 

відповідей. 

Низький: Відсутність відповіді навіть після зміни психологічної структури 

завдання. 

Отримані діагностичні результати вивчення особливостей розвитку лексичної 

сторони мовлення молодших школярів дозволяють не тільки об’єктивно й повно 

оцінити і визначити рівні та стан сформованості словника учня, але і розробити 

необхідні відповідні напрями корекційно-розвивального навчання, що забезпечить 

більш високий і якісний рівень мовленнєвого розвитку 
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З метою визначення рівнів сформованості лексичної сторони мовлення в 

учнів молодшого шкільного віку із ЗПР використовувалися оціночні критерії 

виконання завдань, розроблені нами для кожної діагностичної проби. Наводимо 

приклад (узагальнюючі поняття) протоколу оцінювання діагностичних проб 

спрямованих на дослідження лексичної сторони мовлення (див. Таблицю 1) 

Таблиця 1 

Протокол оцінювання діагностичних проб спрямованих на дослідження 

рівня сформованості лексичної сторони мовлення 

 

Бали Діагностичні проби Учні 

Конкретизація родо-видових понять 

Конкретизує поняття: 

3 Самостійно правильно з достатньою кількість слів      

2 Відповідь після установки на увагу та повторення інструкції 

(без зміни психологічної структури завдання)  

     

1 Відповідь після надання допомоги, або зміни психологічної 

структури завдання (зорова опора, моделювання ситуації)  

     

0 Відсутність відповіді      

Пояснення змісту родо-видових понять 

Пояснює зміст родо-видових понять: 

3 Самостійно правильні та повні пояснення      

2 Відповідь після установки на увагу та повторення інструкції 

(без зміни психологічної структури завдання) 

     

1 Відповідь після надання допомоги, або зміни психологічної 

структури завдання (серія картинок, стимульні питання)  

     

0 Відсутність відповіді       

Узагальнення лексичних понять 

Об’єднує поняття і називає їх одним словом: 

3 Самостійно правильні узагальнення      

2 Відповідь після: заміни мовленнєвого матеріалу на більш 

доступний; установки на увагу та повторення інструкції (без 

зміни психологічної структури завдання) 

     

1 Відповідь після надання допомоги, або зміни психологічної 

структури завдання (зорова опора, стимульні питання)   

     

0 Відсутність відповіді      

Оцінювання рівня сформованості лексичного значення абстрактних 

понять 

Бали Діагностичні проби Учні 

Встановлення логічних зв’язків між словом і ситуацією 

Встановлює логічні зв’язки: 
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3 Самостійно правильно      

2 Відповідь після установки на увагу та повторення інструкції 

(без зміни психологічної структури завдання) 

     

1 Відповідь після надання допомоги (з вказівкою на кількість 

картинок, уточнення педагогом лексичного значення 

абстрактного поняття)   

     

0 Відсутність відповіді      

Сформованість операції переносу значення одного слова і того ж слова на 

подібні ситуації (з зоровою опорою) 

Виконує перенос значення слова: 

3 Самостійно правильне виконання      

2 Відповідь після установки на увагу та повторення інструкції 

(без зміни психологічної структури завдання) 

     

1 Відповідь після надання допомоги, або зміни психологічної 

структури завдання (уточнення педагогом лексичного значення 

абстрактного поняття)   

     

0 Відсутність відповіді      

Пояснення контекстуально зумовленого значення слова 

Пояснює значення слова: 

3 Правильні повні пояснення      

2 Відповідь після установки на увагу та повторення інструкції 

(без зміни психологічної структури завдання) 

     

1 Відповідь після надання допомоги, або зміни психологічної 

структури завдання (бесіда, уточнення педагогом лексичного 

значення абстрактного поняття)   

     

0 Відсутність відповіді      

Сформованість операції переносу контекстуально зумовленого значення на 

інші подібні ситуації 

Виконує перенос контекстуально зумовленого значення слова: 

3 Самостійно правильне виконання      

2 Відповідь після установки на увагу та повторення інструкції 

(без зміни психологічної структури завдання) 

     

1 Відповідь після надання допомоги, або зміни психологічної 

структури завдання (зорова опора, уточнення педагогом 

лексичного значення абстрактного поняття)   

     

0 Відсутність відповіді      

Практичне вміння пояснювати зміст абстрактного поняття, без зорової 

та контекстуальної опори 

Пояснює зміст абстрактного поняття: 

3 Правильні повні пояснення      

2 Відповідь після установки на увагу та повторення інструкції 

(без зміни психологічної структури завдання) 

     

1 Відповідь після надання допомоги, або зміни психологічної 

структури завдання (вибір з кількох варіантів відповіді)   
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0 Відсутність відповіді      

 

Отже, для проведення кількісного та якісного аналізу результатів 

виконання завдань учнями нами було визначено наступні критерії оцінювання: 

правильність виконання (правильно чи неправильно); самостійність виконання 

(самостійно, чи з допомогою педагога); характер використаної педагогічної 

допомоги та її вплив на результат виконання завдання (допомога, що не 

впливає на зміну психологічної структури завдання; допомога, що спрощує 

психологічну структуру завдання). 

Відповідно до обраних критеріїв було розроблено бальну шкалу 

оцінювання результатів виконання завдань, де у 4 бали оцінювалось завдання, 

виконані правильно без допомоги педагога, у 3 бали – завдання, виконані 

правильно за незначної допомоги, що не впливала на зміну психологічної 

структури завдання (додаткова установка на увагу, вказівка на наявність 

помилки, повторне виконання тощо), у 2 бали – завдання, виконані правильно з 

допомогою педагога при спрощенні психологічної структури завдання 

(додаткові роз’яснення, спрощення мовленнєвого матеріалу, виконання 

завдання за аналогією тощо); в 1 бал – завдання, що були виконані дитиною 

правильно, але за значної допомоги педагога і лише репродуктивно; у 0 балів – 

завдання що були виконані неправильно чи не були виконані взагалі, 

незважаючи на значну допомогу педагога. 

Таким чином, комплексне дослідження особливостей лексичної сторони 

мовлення у дітей із ЗПР дає змогу визначити стійкі порушення як механізмів 

засвоєння, так і механізмів використання лексичних одиниць мови дітьми 

молодшого шкільного віку із ЗПР. Названі відхилення свідчать про системний 

характер порушення лексичної сторони мовлення та про недостатній рівень 

сформованості її окремих складників на початку шкільного навчання, що 

вимагає розроблення адекватних методів попередження та корекції окреслених 

порушень. 
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На наш погляд, виявлені порушення лексичної сторони мовлення в учнів 

молодшого шкільного віку із ЗПР спричиняють утруднення подальшого 

оволодіння лексичними одиницями мовлення та їх активного використання в 

імпресивному та експресивному мовленні. У результаті цього виникають 

перешкоди для успішного засвоєння шкільної програми, формування у дітей 

міцних усвідомлених знань у межах шкільної програми тощо. 
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