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Экспериментальный метод позволяет отследить динамику изменения в учебной деятельности и 
личностного развития. Наблюдения показывают, что у ребѐнка повышается самооценка, вера в успех, 
работоспособность, оптимизм. 

Последние исследовательские данные говорят о том, что никакие новейшие обучающие методики не 
дают результатов, если вся деятельность учителя не будет направлена на повышение мотивации школьников. 

В практике использую мотивационную модель Келлера [6, 483]. В ней четыре характеристики: 
В – внимание 
Р – релевантность 
У – уверенность в успех 
У – удовлетворение 
Для привлечения внимания учащихся применяю смену различных сенсорных стилей:  
а) зрительные (яркие игрушки, картинки); 
б) слуховые стили (темп, громкость, интонация речи). применяю юмор.  
Релевантность. 
Мои ученики должны быть уверены в том, что сегодняшний урок поможет им решить определѐнные 

задачи, при этом стараюсь ответить зачем? и для чего? нужен тот или иной материал. 
Работая над словарными словами, обращаю внимание детей на значение слов, на культурные 

традиции, на значимость грамотного письма для человека. 
Уверенность. 
Стараюсь на каждом занятии создать ситуацию успеха, при этом поощряю не только за успех, но и за 

затраченные усилия. Провожу рефлексию в конце каждого занятия, обращаю внимание на успешные 
результативные моменты в деятельности ребѐнка. 

Анализируя работу по курсу повышения грамотности у младших школьников, выявила, что у 20%-25% 
учащихся значительные улучшения грамотного письма. У 70% намечаются тенденции к улучшению показателей, 
следует отметить, что данная категория нуждается в комплексном и дифференцированном подходе, так же в 
увеличении времени в коррекционной работе (это учащиеся с минимальной мозговой дисфункцией, развитие 
познавательных способностей у детей на среднем уровне). Незначительные улучшения у 5%-10%учащихся и 
это дети, которые страдают задержками психического развития, органического генеза; либо дети, страдающие 
олигофренией. Эти дети особенно нуждаются в медико-психолого-педагогическом воздействии. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОЇ ЛЕКСИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  
ЇЇ СКЛАДОВИХ У ДІТЕЙ ІЗ МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ ВІДПОВІДНО ДО РІВНЯ МОВЛЕННЄВОГО НЕДОРОЗВИТКУ 

Січкарчук Н.Д. 
 
У статті автор висвітлює місце емоційно-оцінної лексики та художньо-мовленнєвої діяльності, як 

засобу її формування, в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з моторною алалією.  
В статье автор определяет место эмоционально-оценочной лексики и художественно-речевой 

деятельности, как средства еѐ формирования, в коррекционно-развивающей роботе с детьми с моторной 
алалиею. 

Аuthor presents the place of ameating-merit lexicon and artistic-speech activity, as facilities of it’s forming, and 
development for children with motor alalia і n  the article. 
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Як відомо, моторна алалія – це тяжке мовленнєве порушення, що вимагає тривалої корекційно-розвивальної 

роботи, спрямованої на формування мовленнєвої функції за умов органічного ураження мовленнєвих зон кори головного 
мозку [4].  

Безперечно, що розвиток мовлення та особливості формування всіх інших психічних процесів мають тісний 
взаємозв‘язок. За дослідженнями В.А. Ковшикова, Р.Є. Левиної, І.В. Мартиненко, В.В. Тарасун та інших науковців, він 
визначає стан розвитку мотиваційно-вольових рис всієї особистості дитини.  

Таким чином, весь процес корекційно-розвивальної роботи у дітей із алалією відбувається з урахуванням їх 
мотиваційно-вольової сфери. Онтогенетично саме у такій взаємодії народжується особливий пласт лексики, що називається 
емоційно-оцінною [2]. 

На нашу думку, на процес формування емоційно-оцінної лексики можна вплинути шляхом розвитку у дитини 
розуміння природи виникнення емоційних станів та переживань (імпресивний словник) та засобів їх вираження (лінгвістичних 
та паралінгвістичних) [3].  

Необхідно зазначити, що на сучасному етапі розвитку логопедичної допомоги дітям із моторною алалією процес 
формування їх мовленнєвої функції не обмежується дошкільним віком [4].  

Враховуючи аналіз наукових досліджень та результати власного дослідження, що вказує на значну та стійку 
затримку формування мовленнєвої функції даної категорії дітей, ми звернули увагу на процес формування емоційно-оцінної 
лексики саме у старшому дошкільному віці.  

На нашу думку, саме у цей віковий період найбільш інтенсивно розвиваються мовленнєві можливості дітей із 
моторною алалією, збільшується їх досвід емоційного спілкування, що виходить за межі родини, та можливості його 
усвідомлення. Результати нашого дослідження вказують на те, що цей факт є необхідним підґрунтям для формування 
даного пласту лексики. 

Отже, рівні розвитку емоційно-оцінної лексики та всієї мовленнєвої функції мають тісний зв‘язок та взаємовплив: 
емоційно-оцінна лексика стимулює та мотивує до розвитку мовлення взагалі, а мовленнєві можливості визначають здатність 
дитини до переходу емоційно-оцінної лексики в експресивну форму, збільшуючи можливості її формування граматичною 
системою словотвору та удосконалюючи навички її реалізації у процесі комунікації. 

Таким чином, була визначена загальна характеристика всіх складових емоційно-оцінної лексики та особливості 
розвитку кожної її складової: паралінгвістичної, лінгвістичної (просодична, лексична та граматична складові) та 
комунікативної компетенції, у дітей із моторною алалією відповідно до рівня їх мовленнєвого недорозвитку: 

Паралінгвістична компетенція: впізнання мімічних, пантомімних засобів та жестів співбесідника у процесі 
спілкування; вміння їх використовувати у процесі мимовільної та довільної діяльності. 

Лінгвістична компетенція: просодична складова: збереженість сприймання та навичок відтворення ритмічних 
структур різної складності, сформованість умінь розрізнювати та відтворювати немовленнєві та мовленнєві звуки за гучністю, 
швидкістю, дзвінкістю, засобами виразності та інтонування мовлення; лексична складова: в імпресивному та експресивному 
словнику дитини присутні слова, що називають емоції (слова-назви), емоційні переживання (слова-дії), емоційні стани 
(слова-ознаки); а також слова-антоніми та синоніми; граматична складова: дитина усвідомлює зміну значення слова від 
наявності демінутивних та пейоративних суфіксів, може їх використовував для утворення лексем із різним емоційним 
забарвленням; синтаксична складова: дитина складає словосполучення, прості речення та порівняння з використанням 
емоційно-оцінної лексики. 

 Комунікативна компетенція: сформованість навичок вільного використання емоційно-оцінної лексики у 
діалогічному та монологічному мовленні у спеціально організованих ситуаціях спілкування; уміння висловити власні почуття, 
співчуття, давати оцінку певним подіям та вчинкам оточуючих; ініціативність у спілкуванні з однолітками та дорослими; 
уміння складати розповідь про значущу подію у власному житті, емоційно переказувати казки та оповідання. 

Таким чином, ураховуючи вищевказані оцінні критерії результативності корекційно-розвивальної методики, ми 
охарактеризували особливості стану сформованості всіх складових емоційно-оцінної лексики у дітей-алаліків із різним рівнем 
недорозвитку мовлення. Дана характеристика стану сформованості емоційно-оцінної лексики відповідно до рівня 
недорозвитку мовлення визначає зміст та напрямки корекційно-розвивальної діяльності у формуванні вище згаданої 
лексики. 

Діти з І рівнем недорозвитку мовлення:  
Паралінгвістична компетенція: діти розуміють паралінгвістичні засоби вираження лише емоційних станів радості 

та злості, при їх відтворенні використовують різноманітні жести та збіднену міміку. У встановленні відмінностей мімічного 
вираження вище зазначених емоційних станів потребують допомоги. Пантоміма майже відсутня або грубо недорозвинена. 

Лінгвістична компетенція: діти добре впізнають звуки, їх напрямок, розрізнюють їх за гучністю. Мають значні 
утруднення у відтворенні вигуків та звуків позитивного та негативного емоційного забарвлення; в імпресивному мовленні 
присутнє розуміння таких слів, що позначають радість, злість, страх; в експресивному мовленні наявні непостійні 
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звукокомплекси; асоціативні зв‘язки та граматична система словотворення не доступна. 
Комунікативна компетенція: діти неуважні до зверненого мовлення, потребують активізації уваги запитаннями та 

іграми у образотворчо-мовленнєвій та музично-мовленнєвій діяльностях. Ніколи не виступають ініціаторами спілкування, 
виявляють комунікативний та поведінковий негативізм, що долається іграми у невербальній формі. 

Отже, враховуючи прогалини у розвитку емоційно-оцінної лексики, корекційна робота з дітьми, що мають перший 
рівень мовленнєвого недорозвитку повинна мати такий зміст: розвиток навичок емоційного спілкування, формування 
паралінгвістичної та лінгвістичної компетенції, зменшення комунікативного та поведінкового негативізму.  

Таким чином, рівень мовленнєвих можливостей визначає засоби досягнення змісту корекційної роботи з 
вищезазначеною категорією дітей: ігри та вправи переважно на перцептивному рівні засобами образотворчо-мовленнєвої, 
музично-мовленнєвої та літературно-мовленнєвої діяльності [2]. 

Дітьми з ІІ рівнем недорозвитку мовлення:  
 Паралінгвістична компетенція: діти розуміють паралінгвістичні засоби вираження емоційних станів радості, 

злості, переляку, при їх відтворенні використовують різноманітні жести та одноманітну міміку. Діти потребують допомоги у 
встановленні відмінностей мімічного вираження вищезазначених емоційних станів. Пантоміма збіднена. 

Лінгвістична компетенція: діти добре впізнають звуки, їх напрямок, розрізнюють їх за гучністю та тривалістю. 
Відтворюють вигуки та звуки позитивного та негативного емоційного забарвлення; в імпресивному мовленні присутні такі 
слова, що позначають радість, злість, страх, сум; в експресивному намагаються відтворити лише окремі частини слів або з 
порушеннями їх складової та звукової будови; асоціативні зв‘язки вузько ситуативні, що актуалізуються на наочній основі за 
допомогою дорослого; у граматичній системі словотворення: діти розуміють лише частину демінутивних суфіксів, в 
експресивному мовленні допускаються значних помилок, пейоративні суфікси відсутні; діти починають складати 
словосполучення та прості речення (одне з слів замінюють жестом, або пропускають, можуть із декількох слів утворити 
одне); не розуміють емоційного забарвлення змісту порівнянь. 

Комунікативна компетенція: діти розуміють звернене мовлення, але ще потребують активізації уваги запитаннями 
та іграми у художньо-мовленнєвій діяльності. Інколи виступають ініціаторами спілкування у знайомій та доступній ситуації 
спілкування, але виявляють комунікативний та поведінковий негативізм, що долається іграми у невербальній формі. 

Корекційна робота з дітьми, що мають ІІ рівень недорозвитку мовлення, має на меті формування всіх складових 
емоційно-оцінної лексики. 

На даному етапі, для досягнення змісту корекційно-розвивальної роботи, доцільно використовувати всі види 
художньо-мовленнєвої діяльності на перцептивному та репродуктивному рівнях [2]. 

Діти з ІІІ рівнем мовленнєвого недорозвитку: 
Паралінгвістична компетенція: діти широко використовують всі паралінгвістичні засоби (міміку, жести, пантоміму) 

спонтанно, але мають труднощі у їх використанні за інструкцією дорослого: пантоміма ще залишається одноманітною, зміна 
пози уповільнена. Діти самостійно встановлюють відмінності у паралінгвістичних засобах вираження різних емоційних станів 
та можуть виконати більшість завдань на їх відтворення. 

Лінгвістична компетенція: діти здатні впізнати та відтворити звуки за гучністю, тривалістю, але мають складнощі у 
їх впізнанні та відтворенні, іноді потребують допомоги дорослого; розрізнюють емоційне забарвлення запропонованих фраз, 
ритмічні конструкції, але мають значні помилки при їх відтворенні та передачі інтонаційного забарвлення; імпресивний 
словник наближений до норми (інколи плутають слова за ознакою частин мови), експресивний словник дещо менший, та 
характеризується порушеннями звукової (збіг приголосних) та складової структури, асоціативні зв‘язки ситуативні або 
категоріальні, в антонімічних та синонімічних зв‘язках потребують пояснення дорослого; у засобах граматичної системи 
словотвору трапляються аграматизми, діти гірше розуміють та використовують пейоративні суфікси; їм доступне розуміння 
синтаксичних структур з порівнянням, але присутні помилки у їх створенні за зразком. 

Комунікативна компетенція: зі знайомими людьми та у відомій ситуації спілкування проявляють ініціативу у 
розмові, хоча все ще потребують мотиваційної підтримки співбесідника (у складанні діалогу), з‘являються запитання, 
інтонаційні засоби при спілкуванні інколи ще недорозвиненні, діти розуміють емоційне навантаження художніх творів, але 
мають значні труднощі у їх передачі засобом монологу; діти виявляють співпереживання, але не оцінюють власних вчинків 
та дій оточуючих. 

При логопедичній роботі, спрямованій на формування емоційно-оцінної лексики у дітей із ІІІ рівнем недорозвитку 
мовлення, ми сформулювали такі завдання: удосконалення здібностей використовувати паралінгвістичні засоби спілкування 
в органічній єдності з лінгвістичними, формування різних видів асоціативних зв‘язків для введення емоційно-оцінної лексики у 
загальну систему мовлення та підвищення рівня комунікативної компетенції з метою подолання мовленнєвого та 
поведінкового негативізму.  

Отже, рівень мовленнєвих можливостей у дітей із ІІІ рівнем недорозвитку мовлення дозволяє використовувати всі 
види художньо-мовленнєвої діяльності, надаючи перевагу літературно-мовленнєвій діяльності на всіх її рівнях: як 
репродуктивному так і творчому [2]. 
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УДК 376 

ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ У ВИВЧЕННІ 
ПОРОДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ У ДІТЕЙ З МОТОРНОЮ АЛАЛІЄЮ 

Сорочан Ю.Б. 
 

Стаття містить узагальнені дані теоретичного аналізу проблеми породження мовленнєвого 
висловлювання з позицій лінгвістичної, психологічної та нейролінгвістичних шкіл; показує і розкриває роль яку 
відіграють механізми мовленнєвої діяльності в онто- і патогенезі у дітей з моторною алалією. 

Статья содержит обобщенные данные теоретического анализа проблемы порождения речевого 
высказывания с позиций лингвистической, психологической и нейролингвистических школ; показывает и 
раскрывает роль механизмов речевой деятельности в онто- и патогенезе у детей с моторной алалией. 

The article contains aggregate data of theoretical analysis of problem of generation of vocal utterance from 
positions linguistic, psychological and neyrolinguistic schools; shows and exposes the role of mechanisms of vocal 
activity in онто- and pathogeny for children with motor аlaliya. 

 
Ключові слова: моторна алалія, мовленнєве висловлювання, синтаксична система, мовленнєва 

комунікація, мозкові механізми. 
Ключевые слова: моторная алалия, речевое высказывание, синтаксическая система, речевая 

коммуникация, мозговые механизмы. 
Keywords: motor аlaliya, vocal utterance, syntactic system, vocal communication, cerebral mechanisms. 
 
З часів античності і до наших днів мова, мовлення і слово залишаються все ще недостатньо вивченими 

проблемами, що пояснюється перш за все складністю цих феноменів. На сучасному етапі залишаються 
суперечливими питання вивчення великої групи дітей, які мають комплексні порушення експресивної мови, так 
званої «моторної алалії», що характеризується в первинному порушенні формування мовних операцій 
фонологічного, лексичного, морфологічного і синтаксичного програмування висловлювання.  

В рамках нашої статті ми розглянемо питання формування граматичної системи мови, а саме її 
синтаксичного рівня і спробуємо проаналізувати складний ланцюжок зв‘язків, що породжують мовленнєве 
висловлювання, з урахуванням психологічних, лінгвістичних і нейролінгвістичних аспектів цього складного 
механізму. 

Багатоступінчатій характер породження цілісного послідовного висловлювання відрізняється від 
формування ізольованої фрази, на що звертають увагу різних авторів, починаючи від В. Гумбольдта (1921 —
1923), який зазначав що мовлення, включене в акт спілкування, є складним процесом, який розгортається в часі. 
Схожу думку можна зустріти і у багатьох інших авторів (Остін, 1969; Віттгенштейн, 1968; Лакофф, 1971, 1972; 
Грайс, 1971; Ромметвейт, 1968, 1970; Халлідей, 1967, 1968, 1973; Уертч, 1974, 1975; та ін.) [ 3, 9 ]. 

Лінгвістичній аспект проблеми 
На думку представників лінгвістичної школи минулого сторіччя, формування мовленнєвого 

висловлювання здійснюється за правилами і законами тієї або іншої мови ( української, російської, англійської, 
німецької тощо). Як відзначає В. Ковшиков, знаки мови (хоча і у зміненому, «трансформованому» вигляді) 
виступають як засіб здійснення мовленнєвої діяльності і у такій специфічній її формі, як внутрішнє мовлення. 
Виходячи з цього, мова визначається як «система знаків, що функціонують як засіб спілкування і знаряддя 
думки» [ 3, 4 ]. 

За функціями мовлення поділяється передусім на комунікативне і номінативне. Одиницею 
комунікативного мовлення у лінгвістиці є речення (фраза). Комунікативне мовлення характеризується більшою 
прагматичністю (практичністю). Синтаксична система мови (синтаксичний код) — це сукупність граматичних 


