
СПЕЦИФІКА  ГРУП ІНТЕНСИВНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ   

Сучасна дитина до 5 років повинна 

оволодіти всією системою рідної 

мови: 

 говорити зв’язно,  

 повно викладати свої думки,  

 легко будувати складні речення,  

 без труднощів переказувати 

оповідання і казки, 

 така дитина правильно 

вимовляє всі звуки,  

 легко вимовляє багатоскладові слова, 

 словниковий запас складає від 4 до 5 тисяч слів. 

Інша картина спостерігається при загальному недорозвитку 

мовлення. Воно виражається в різних ступенях: від повної 

неможливості об’єднувати слова у фрази чи від вимови замість слів 

окремих звуконаслідувальних комплексів /му-му, ту-ту/ до 

розгорнутого мовлення з елементами фонетико-фонематичної та 

лексико-граматичної недосконалості.  

Але в будь-якому випадку порушення стосується всіх компонентів 

мовної системи: фонетики, лексики і граматики. Звідси і назва дефекту 

– загальний недорозвиток мовлення. 

Найнижчий рівень мовленнєвого розвитку у таких дітей – 1-й. 

Найвищий – 3-й. 

Якщо охарактеризувати мовлення дітей з 3-м рівнем ЗНМ, то 

найхарактернішим для них є те, що вони: 

o невірно вимовляють 10-20 звуків, 

o не розрізняють на слух велику кількість звуків, 

o спотворюють складову структуру слова і звуконаповнюваність 

слів /фотографія-атаграфія, магнітофон-матафон/. 

Найбільш характерні лексичні труднощі стосуються знань і називання: 



 частин предметів і об’єктів /кабіна, сидіння, фундамент, під’їзд/, 

 дієслів з префіксами /підплив, відплив, переплив і т.д./, 

 антонімів /глибокий-мілкий, густий-рідкий/, 

 відносних прикметників /шерстяний, глиняний, грушевий/. 

В граматичній будові мовлення такі помилки: 

 у вживанні прийменників В, ДО, НАД, ЧЕРЕЗ, МІЖ і т. д., 

 узгодження частин мови /спостерігали за пташки/, 

 побудова речень /йшов Коля гриби ліс збирати/. 

У таких дітей відсутність  почуття рими та ритму 

заважає  заучувати вірші. 

Для більш повного уявлення про 2-й рівень ЗНМ можна привести 

зразки слів, які вони вимовляють: трамвай – талань, голова – 

гада,сковорідка – левоська і т.д. 

На 1-му рівні мовленнєвого розвитку у дитини 

 зв’язне мовлення відсутнє, 

 в неї є аналоги слів, звуконаслідувального плану: 

Собака, коза, корова -  АВА  

             Машина, корабель, ракета – ТУ-ТУ 

Їсти, мити, жувати – АМ і т.д. 

У таких дітей із ЗНМ поряд з вказаними мовленнєвими 

особливостями присутня і недостатня сформованість ряду інших 

процесів:  

o психічних, 

o пальцевої,  

o загальної  

o артикуляційної моторики. 

Враховуючи те, що в наші спецгрупи поступають дуже різнопланові 

діти, робота проводиться диференційовано.  



Так з 1 по 15 вересня проводиться психолого-логопедичне обстеження 

кожної дитини, за результатами якого складається для кожної дитини 

індивідуальна програма навчання та корекції. 

У корекції мовленнєвих процесів разом з логопедом беруть участь 

вихователі, психолог та вузькі спеціалісти /музкерівник, інструктор 

з фізкультури. 

Так логопедичні заняття кожна дитина відвідує щодня /або групові-

відповідно до рівня ЗНМ, або індивідуальні/. 

Щодня за завданням логопеда вихователь закріплює в другу 

половину дня набуті навички дітей. Це так – звана логопедична година. 

Крім того, щодня у дітей є й інші заняття, на яких вихователь, крім 

загальноосвітніх дає дітям ще й мовленнєві завдання. 

Вихователі і вузькі спецалісти уважно слідкують за мовою дітей і 

виправляють їхні помилки не лише на заняттях, але й протягом всіх 

режимних моментів. 

Крім того, досягти бажаного результату неможливо без допомоги 

вас, батьків. 

Тому до спеціальних зошитів для домашніх завдань потрібно ставитися 

відповідально: забирати у вихователя у четвер-п’ятницю, а повертати 

до середи. 

Діти, з якими батьки виконують домашнє завдання, швидше досягають 

успіхів.  

Вчіть дитину берегти зошит, не рвати його не бруднити, охайно 

виконувати завдання.  

У зошиті щотижня містяться завдання з артикуляційної гімнастики, 

пальчикові вправи, для розвитку граматичної будови, зв’язного 

мовлення, а також графічні вправи. 

 


