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ЗАГАЛЬНИЙ НЕДОРОЗВИТОК МОВЛЕННЯ: ПОНЯТТЯ, РІВНІ ТА 

ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗВ'ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У 

ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ 
 

Визначено нормативні мовленнєві компетенції, якими повинна володіти дитина дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Надано визначення та характеристика категорії «загальний недорозвиток мовлення». 

Виокремлено три рівні мовленнєвих порушень у частині недорозвитку мовлення – від повної відсутності 

загальновживаної мови до розгорнутої фразової мови з елементами лексико-граматичного та фонетичного 

недорозвитку. Визначено ключові недоліки, які характерні для кожного рівня недорозвитку мовлення дитини. 

Виокремлено мету і форми участі батьків у формуванні і розвитку навичок зв’язного мовлення дитини з ЗНМ. 

Зроблено висновок про необхідність активної співпраці логопеда як спеціаліста з питань загального 

недорозвитку мовлення та батьків дитини з ЗНМ для подальшого розвитку її мовленнєвих компетенцій та 

формування активної ролі дитини у суспільстві.  
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Постановка проблеми. Адаптивність дити-

ни, її соціальна роль та здатність вести ефек-

тивні міжособистісні комунікації тісно пов’я-

зані з рівнем її мовленнєвого розвитку. Пору-

шення мовленнєвого розвитку ускладнює фор-

мування мовних вмінь та навичок, а також 

обмежує можливості дитини висло-влювати 

власні думки та бажання. Особливо актуаль-

ним ця проблема стає для дітей із загальним 

недорозвитком мовлення. Тому оскільки мов-

леннєвий розвиток напряму пов'язаний з пси-

хічним розвиток, логопед у своїй роботі з ди-

тиною з ЗНМ повинен концентрувати значну 

увагу на розвитку навичок її зв’язного 

мовлення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Тему мовленнєвого розвитку дітей з ЗНМ у 

своїх дослідженнях піднімали численні інозем-

ні та вітчизняні науковці. Серед них, як прик-

лад, феномен мовленнєвого розвитку дитини з 

ЗНМ досліджували Бевзенко С., Богуш А., 

Божович Л., Вавіна Л., Жинків М., Ізотова В., 

Левіна Р., Мякушко О., Тарасун В. та ін.  

Метою даного дослідження є вивчення 

педагогічних умов та шляхів формування на-

вичок зв’язного мовлення для мовленнєвого 

розвитку дитини з ЗНМ у процесі логопедич-

ної роботи. 

Основні результати дослідження. В 

Україні існує ряд нормативно-правових актів, 

що визначають вимоги до обов’язкових 

компетентностей та результатів освіти дітей 

дошкільного та молодшого шкілького віку. 

Відповідно до одного з них, Базового компо-

ненту дошкільної освіти, дитина дошкільного 

віку повинна володіти певними компетент-

ностями, серед яких виділяється мовленнєва 

компетентність. Згідно глосарію законодавства, 

«мовленнєва компетентність – це здатність ди-

тини продукувати свої звернення, думки, вра-

ження тощо в будь-яких формах мовленнєвого 

висловлення за допомогою вербальних і невер-

бальних засобів. Мовленнєва компетентність 

об’єднує фонетичний, лексичний, граматич-

ний, діалогічний, монологічний складники та 

засвідчує їх взаємозалежність і взаємозумов-

леність [1]». У межах якісної мовленнєвої ком-

петентності розвинена для своєї вікової 

категорії дитина: 

– ефективно використовує рідну мову, гово-

рить виразно і чітко, правильно вимовляє зву-

ки і слова; 
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– регулює дихання і темп, володіє силою, 

висотою і тембром голосу; 

– здатна використовувати вербальні і 

невербальні засоби мовлення; 

– володіє навичками звукового аналізу; 

– у розмові правильно вживає всі частини мови; 

– використовує прості, і складні речення; 

складає різні види розповідей; 

– правильно узгоджує слова у словосполу-

ченнях (за родом, числом, відмінком); 

– здатна ініціювати та підтримувати розмову; 

– виявляє здатність до словесної творчості тощо. 

Через різні несприятливі впливи у 

внутрішньоутробному розвитку, під час 

пологів, або у перші роки життя у дитини мо-

жуть виникати порушення мовлення. Одним з 

них є загальний недорозвиток мовлення як 

складне мовленнєве порушення. 

Загальний недорозвиток мовлення (далі – 

ЗНМ) – це мовленнєве порушення, що про-

являється в недостатній чи повній несформо-

ваності всіх складових мовленнєвої діяльності 

(фонетико-фонематичної, лексичної, граматич-

ної) на імпресивному та / чи експресивному 

рівні, а також тих функцій, які забезпечують 

засвоєння мови (зокрема, мисленнєвих функ-

цій і операцій, функцій сприйняття, уваги, 

пам’яті) унаслідок дії шкідливих екзогенних / 

ендогенних факторів на різних етапах роз-

витку дитини [2, с. 3]. Найчастіше дитині з 

ЗНМ притаманний нормальний слух та пер-

винно збережений інтелект, проте присутні 

проблеми з використанням лексики і 

граматики [3, с. 7]. 

Недорозвиток мовлення варто поділяти на 

рівні, відповідно до яких логопед повинен бу-

дувати логопедичну взаємодію з дитиною із 

ЗНМ. Така практика є поширеною серед нау-

ковців і практиків та полягає у розрізненні 

трьох рівнів мовленнєвого недорозвитку – від 

повної відсутності загальновживаної мови до 

розгорнутої фразової мови з елементами лек-

сико-граматичного та фонетичного недоро-

звитку (див. рис. 1).  

З рис. 1 стає зрозуміло, що для різного рівня 

мовленнєвих порушень існує різна область 

проблем, на корекції яких концентрується 

логопед.  

На першому рівні мовленнєвого порушення, 

коли у дитини з ЗНМ відсутнє загально-

вживане мовлення, логопед проводить заняття 

індивідуально та концентрується на пропра-

цюванню розуміння мовлення, активного 

наслідування та розвитку уваги і пам’яті. 

На другому рівні мовленнєвого порушення, 

коли у дитини з ЗНМ спостерігаються нез-

начні прояви загальновживаного мовлення та 

використання односкладних речень, заняття 

проводяться індивідуально або в невеликих 

групах та концентруються на активізації зву-

кової сторони мовлення, правильної артику-

ляції, постановці відсутніх звуків, збільшенню 

словникового запасу. Також логопед підбирає 

та виконує з дитиною вправи на тренування 

темпу, ритму та інтонації при мовленні.  

Третій рівень мовленнєвого порушення 

допускає заняття в малих або середніх групах, 

на заняттях в яких логопед концентрується на 

розвитку навичок зв’язного мовлення дітей, 

збільшенню словникового запасу та трену-

ванні правильної вимови слів [5, с. 1-6].  

Основним завданням роботи логопеда на 

кожному рівні мовленнєвого порушення є 

формування навичок зв’язного мовлення  

дитини з ЗНМ, де зв’язне мовлення – це дета-

льне, закінчене, граматично правильне, узгод-

жене за родом, числом і відмінком, зі змістом і 

відповідними емоціями висловлювання [6]. 

Побудова освітнього процесу для розвитку 

мовлення дитини здійснюється переважно на 

основі формування досвіду дитини у спілку-

ванні з дорослими (батьки, близьке оточення, 

вчителі) та однолітками. Оскільки батьки та 

сім’я є основним середовищем для мовлен-

нєвого розвитку, вони є ключовими відповіда-

льними за якість виховання і розвитку дитини 

[1], а отже відіграють одну з найважливіших 

ролей в формуванні навичок зв’язного мовлен-

ня у дітей із ЗНМ.  

Таким чином, необхідність участі батьків у 

мовленнєвому розвитку дитини з ЗНМ є безу-

мовною. Полягає вона в наступному (див. рис. 2). 
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 Рис. 1. Рівні мовленнєвого порушення дитини з ЗНМ 

Джерело: складено автором на основі власних напрацювань та [4] 
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У дитини обмежене 

сприйняття та 

відтворення складової 

структури слова. Низька / 

обмежена мовленнєва 

активність. Відсутнє 

мовлення або є незначний 

активний словник, який 

складається з кількох 

звукових компонентів. 

Дитина активно 

використовує жести та 

міміку; однослівні 

речення. Характерне 

нерозуміння значень 

граматичних категорій. 

Кількість неправильно 

вимовлених звуків 

перевищує кількість 

правильно вимовлених. 

У дитини присутні 

ускладнення в засвоєнні 

звуко-складової 

структури. Середня 

мовленнєва активність. У 

спілкуванні використовує 

постійний запас 

загальновживаних слів, 

який відстає від норми. 

Присутні суттєві помилки 

у використанні 

граматичних конструкцій. 

Дитина складає прості 

речення в середньому з 2-

3 слів (рідше – 4 слів). 

Використовує 

займенники, 

прийменники. 

Мовленнєва 

недостатність чітко 

проявляється в усіх 

компонентах. Дитина 

спотворює звуки, при 

правильному контуру 

слів може переставляти 

склади, звуки, замінювати 

або пропускати склади. 

Дитина володіє 

розгорнутим фразовим 

мовленням з елементами 

лексико-граматичного та 

фонетико-фонематичного 

недорозвитку. Дитина 

користується всіма 

частинами мовами. 

Правильно вживає прості 

граматичні форми. В мові 

переважають прості 

речення. Є помилки в 

узгодженні іменників, 

числівників і 

прикметників; помилки з 

узгодженням числа, роду, 

відмінку іменника. 

Характерне недостатнє 

розуміння змін значення 

слів за допомогою 

префіксів, суфіксів; є 

труднощі в розрізненні 

морфологічних елементів. 

Недостатньо розвинений 

фонетичний слух. 

Розвиток розуміння 

мовлення, наслідування, 

зорової та слухової уваги 

і пам'яті 

Розвиток звукової 

сторони мовлення, 

складової структури, 

темпу, ритму та 

інтонації, граматичної 

будови, фразового 

мовлення 

Збільшення 

словникового запасу 

Засвоєння лексичних та 

граматичних засобів 

мовлення 

Вдосконалення 

зв'язного мовлення 

Формування 

правильної звуковимови 

Ме

та 

лог

опе

дич

ної 
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Рис. 2. Участь батьків у формуванні навичок зв’язного мовлення дитини з ЗНМ 

Джерело: складено автором на основі власних напрацювань та [1] 

 

Узагальнено шляхи формування навичок 

зв’язного мовлення та мовленнєвої 

компетенції дитини з ЗНМ, які реалізують і 

батьки, і логопед, – це залучення її до [7, с. 4]: 

– навчально-мовленнєвої діяльності (сюди 

належить безпосередня робота з компетентним 

логопедом); 

– мовленнєво-ігрової діяльності (ігрова 

діяльність повинна застосовуватись і в роботі 

логопеда з дитиною з ЗНМ, і взаємодії батьків 

з такою дитиною; у дошкільному та молод-

шому шкільному віці ігрова діяльність є най-

кращим методом залучення та зацікавлення 

дитини); 

– комунікативно-мовленнєвої діяльності 

(полягає в залученні дитини до активних кому-

нікацій з логопедом, батьками, однолітками, 

іншим оточенням); 

–  художньо-мовленнєвої діяльності (сюди 

належить сприйняття дитиною з ЗНМ худож-

ніх творів, музики, театральних постановок і 

т.д.; подальше обговорення творів, створення 

історій з персонажами ) тощо.  

Виходячи з численних напрацювань вітчиз-

няних науковців та власних досліджень, мож-

на узагальнити найефективніші та найдієвіші 

методи та прийоми формування навичок 

зв’язного мовлення у дітей з ЗНМ, а саме:  

 

дидактичні ігри, екскурсії, бесіди за змістом 

картинок; складання історій за змістом 

картинок; обговорення казок, розгадування 

загадок, інші логопедичні вправи тощо. 

Висновки та пропозиції. Чітке і зв’язне 

мовлення є соціально значущим і грає вирі-

шальну роль в формуванні особистості дитини. 

Логопед бере активну участь в корекції 

мовлення дітей з ЗНМ шляхом удосконалення 

та розвитку словникового запасу, можливості 

самостійно висловлюватись, активно насліду-

вати мову оточення (батьків, логопеда), кон-

тролювати інтонацію, темп і тембр голосу, 

правильно використовувати частини мови та 

будувати і використовувати складні речення. 

Для цього на логопедичних заняттях та у 

взаємодії батьків і дітей використовуються 

різноманітні прийоми і методи: дидактичні 

ігри, бесіди за змістом картинок, складання 

історій, читання віршів, скоромовок та інших 

вправ. Лише якісна взаємодія дитини з ЗНМ, 

логопеда, батьків та оточення сприяє форму-

ванню та вдосконаленню навичок зв’язного 

мовлення дитини, що напряму визначає її 

майбутні комунікативні компетенції та місце у 

соціумі. 

Шляхи участі батьків у формуванні навичок зв’язного мовлення дитини з ЗНМ 

Дотримуватись правил літературної мови у 

розмові; виправляти недоліки мовлення 

дитини безпосередньо в процесі розмови; 

звертати увагу дитини на її помилки 

Привертати увагу дитини до звукового 

складу мови; використовувати ігри із 

визначенням місця звука в слові 

Регулярно вести розмови з дитиною; вчити і 

спонукати ставити питання. Пояснювати 

дитині незнайомі слова 

Спонукати до опису предметів, об’єктів, 

пейзажів, життєвих ситуацій. Спонукати до 

переказу мультиплікаційних фільмів та книг 

Проводити пізнавальних бесід, спонукання 

до висловлення власної думки, бажань. 

Допомагати в аргументуванні позиції 

Спонукати до планування власних дій, 

озвучення послідовності дій. 

Заохочувати до читання та підтримка 

бажання дитини читати книги. Ввести 

ритуалу щоденного читання з обговоренням Ввести ритуал щоденного виконання та 

повторення вправ, визначених логопедом 



Альманах науки 
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Куляша Оксана Петровна 

ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ: ПОНЯТИЕ, УРОВНИ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР  

Определены нормативные речевые компетенции, которыми должен обладать ребенок дошкольного и 

младшего школьного возраста. Предоставлено определение и характеристика категории «общее 

недоразвитие речи». Выделены три уровня речевых нарушений в части недоразвития речи – от полного 

отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетического недоразвития. Определены ключевые недостатки, которые характерны 

для каждого уровня недоразвития речи ребенка. Выделены цели и формы участия родителей в формировании и 

развитии навыков связной речи ребенка с ОНР. Сделан вывод о необходимости активного сотрудничества 

логопеда как специалиста по вопросам общего недоразвития речи и родителей ребенка с ОНР для дальнейшего 

развития его речевых компетенций и формирования активной роли ребенка в обществе. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, связная речь, ребенок с ОНР, речевые компетенции, речевое 

развитие, логопед 

 

Kuliasha Oksana 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT: CONCEPT, LEVELS AND METHODS OF FORMATION OF 

COHERENT SPEECH SKILLS IN CHILDREN WITH GSU 

The author identified the normative speech competencies that a child of preschool and primary school age should have. 

The definition and characteristics of the category "general speech underdevelopment" are provided. The author also 

identified three levels of speech disorders in terms of speech underdevelopment - from the complete absence of common 

speech to detailed phrasal speech with elements of lexical, grammatical and phonetic underdevelopment. The key 

disadvantages that are characteristic for each level of speech underdevelopment of the child have been identified. The 

goals and forms of parents' participation in the formation and development of coherent speech skills of a child with 

GSU are highlighted. The author draws a conclusion about the need for active cooperation of a speech therapist as a 

specialist in general speech underdevelopment and the parents of a child with GSU for the further development of his 

speech competencies and the formation of an active role of the child in society. 

Key words: general speech underdevelopment, coherent speech, child with GSU, speech competencies, speech 

development, speech therapist 
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