
217
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In the article mastering dependence is examined mentally by the back&
ward children of educational material from the state of its capacity.

Key words: mentally, backward students, capacity, fatigueability, studies.
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УДК 376.1/056.264 О. В. Парасоцький,
аспірант 

ДО ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ДИЗОРФОГРАФІЇ 
В УЧНІВ ІЗ НЕРІЗКО ВИРАЖЕНИМ ЗАГАЛЬНИМ

НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ (НЗНМ)

Наявність у дітей нерізко вираженого загального недорозвитку
мовлення (НЗНМ) призводить до різноманітних порушень оволодіння
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писемним мовленням. Серед них одним з поширених є дизорфографія,
яка проявляється специфічними і стійкими порушеннями у засвоєнні
морфологічного принципу правопису. У рамках цієї статті автором
пропонується огляд літературних даних з питань формування орфо&
графічної навички, а також, оволодіння письмом дітьми із загальним
недорозвитком мовлення. Показано, що виникнення порушень у форму&
ванні писемного мовлення зумовлено багатьма факторами. Виявлення
психологічних механізмів орфографічних помилок у дітей досліджува&
ної категорії сприятиме уточненню уявлень про недостатність за&
своєння орфографічної навички учнями загальноосвітніх шкіл, а та&
кож дозволить розробити ефективні методики попередження та
корекції дизорфографії.

Ключові слова: нерізко виражений загальний недорозвиток мов/

лення (НЗНМ), молодші школярі, орфографічна навичка, дизор/

фографія.

Перехід на рівень довільного оволодіння мовою характеризується

появою складної усвідомленої форми мовленнєвої діяльності —

письма, яке надалі стає одним з основних інструментів здобуття

знань та формування навичок, потужним засобом комунікації. 

Оволодіння письмом передбачає як опанування технічною сто/

роною (графікою), так і засвоєння норм правопису (орфографії),

що є одним з основних чинників, які впливають на подальший на/

вчальний процес. Саме навчання грамотного письма виявляється

одним із найскладніших завдань не тільки у початковій школі, але

й упродовж усього шкільного періоду. Наявність нерізко виражено/

го загального недорозвитку мовлення (далі — НЗНМ) є причиною

виникнення різних порушень у формуванні писемного мовлення,

серед яких одне з центральних місць посідає дизорфографія. 

Орфографічна недостатність — дизорфографія — визначається як

особлива категорія стійких, специфічних порушень письма, що прояв/

ляється у труднощах засвоєння орфографічної навички (О. Корнєв).

Поширеність дизорфографічних помилок у дітей, за даними Р. Ла/

лаєвої, І. Садовнікової, О. Корнєва, Л. Парамонової, Т. Туманової,

І. Прищепової та ін., досить велика і становить у молодших класах за/

гальноосвітньої школи від 30 до 90%. Порушення писемного мовлення

негативно позначається на процесі засвоєння шкільної програми

і є однією з поширених форм труднощів шкільного навчання. 
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Письмо є одним із специфічних компонентів писемного мов/

лення, яке істотно відрізняється від усного і здійснюється тільки за

умов відповідного рівня його розвитку. На думку В. Ляудіс і І. Нєгу/

ре, письмо молодших школярів на початковому етапі запозичує де/

які якості і структурні елементи усного мовлення, але за своїми

функціями та характеристиками значно відрізняється від нього. 

Аналіз науково/практичних досліджень, присвячених психо/

логії і теорії навчання писемного мовлення (Д. Богоявленского,

М. Хом’яка, Н. Алгазіної, М. Рождєственського, О. Гвоздєва,

Г. Приступи, В. Потихі, З. Замскої, В. Іванової, М. Львова та ін.),

показує, що засвоєння правил передачі та написання звукового

складу значимих одиниць (слів і морфем) спирається на морфо/

логічний принцип письма і вимагає від дитини досить високого

рівня володіння активним мовленням. 

За даними досліджень Д. Богоявленського, С. Жуйкова, Н. Ал/

газіної, М. Львова та ін., оволодіння морфологічним принципом

письма, на якому базується засвоєння правил орфографії, вимагає

сформованості так званої орфографічної навички, що є складним

психологічним утворенням, а саме: «сукупністю автоматизованих

компонентів орфографічних дій» [5, 132].

У психологічній літературі розглядають два типи навичок:

– моторні навички, що сформовані шляхом багаторазових по/

вторень кінестетичних дій;

– інтелектуальні навички, що сформовані на базі розумових

операцій і дій.

Орфографічна навичка належить до другого типу. Вона має

складну структуру і складається з орфографічних дій — таких, як

вміння:

– помічати орфограму;

– визначати тип орфограми;

– знати та актуалізувати потрібне правило її написання; 

– застосовувати правило (вирішувати орфографічне завдання),

– перевіряти правильність написаного [2, 5]. 

Орфографічні вміння — складова частина вмінь з рідної мови,

що формуються на основі знань із фонетики, морфології, грамати/

ки, словотворення [5]. Досконале уявлення про рівень указаних

вмінь у молодших школярів із НЗНМ вимагає розуміння того, яким

чином відбувається їх формування. Розглянемо це докладніше.
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Сучасна психологія визначає «вміння» як етап оволодіння но/

вим способом дії на основі будь/якого знання (правила), яке ще не

досягло рівня навички [3]. Цей рівень виражається у формі за/

своєного знання, яке може свідомо відтворюватись у вигляді пра/

вильно виконаної дії.

Для опанування орфографічними діями дитина повинна свідомо

засвоїти правила правопису і відповідні до них способи самих дій,

а також низку лінгвістичних понять, якими вони оперують: буква,

звук; голосний звук, наголошений голосний, ненаголошений голо/

сний; приголосний звук, глухий приголосний, приголосний дзвін/

кий; склад, наголошений склад, ненаголошений склад; частини

слова, закінчення, основа, корінь, префікс, суфікс; спільнокореневі

слова, спорідненні слова; частини мови, іменник, прикметник, діє/

слово; рід, число, відмінки, особа, відміна тощо. 

У свою чергу, засвоєння теоретичних знань стає можливим ли/

ше за умов сформованості практичного рівня володіння мовою.

У сучасній науковій літературі під оволодінням практичними мов/

ними «знаннями» розуміється несвідоме засвоєння дитиною оди/

ниць мови (знаків та їх значення) і закономірностей їх сполучення

у процесі розвитку відповідних знакових операцій (О. Леонтьєв,

О. Шахнарович, Є. Соботович та ін.). 

Формування орфографічних дій передбачає оволодіння практич/

ними «знаннями» на фонологічному, морфологічному та лексичному

рівнях, а також сформованість знакових операцій, що їх забезпечують. 

Виявлені труднощі під час засвоєння норм орфографії, що при/

таманні молодшим школярам з НЗНМ, мають стійкий характер

і зберігаються до старших класів, а їх причини не тільки носять ізо/

льований характер перцептивних (акустичних, зорових та кінесте/

тичних) процесів, але й можуть перебувати в недостатній сформова/

ності в усіх мовних системах: фонетичній, морфологічній, лексичній

та синтаксичній, а також у недостатньому розвитку вищих розумових

процесів та їх взаємодії [1; 4; 7 та ін.]. Дослідження В. Лубовского,

В. Насонової, Л. Цвєткової, О. Мастюкової в галузі нейропсихології

і спеціальної психології показали, що одним із механізмів порушен/

ня процесів письма на психофізіологічному рівні може виступати не/

достатня сформованість психолінгвістичного розвитку. 

Л. Виготський, Л. Цвєткова та ін. наголошували на тому, що

труднощі формування писемного мовлення в дітей із загальним не/

дорозвитком мовлення носять складний системний характер,
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а причини їх виникнення можуть бути в несформованості взаємодії

вищих психічних процесів, порушенні абстрактних форм мислення.

Тому ефективність подолання цих труднощів потребує розуміння

психолінгвістичних механізмів зазначених помилок.

Аналіз результатів попереднього зрізу писемної продукції учнів

2–4/х класів загальноосвітніх шкіл підтверджує дані низки авторів

[6; 7 та ін.] стосовно того, що найбільш поширеною категорією

дітей, яка має значну кількість труднощів у процесі оволодіння

письмом, є молодші школярі з нерізко вираженим недорозвитком

мовлення (НЗНМ). На думку цих дослідників, причини труднощів

можуть бути пов’язані із психофізіологічними особливостями

дітей, а саме з дисгармонійним розвитком цілої низки вищих пси/

хічних і мовленнєвих функцій, необхідних для засвоєння норм

правопису. Е. Дранкіна, І. Пріщепова та ін. стверджують, що недо/

статніми можуть бути такі процеси:

– засвоєння цілої низки лінгвістичних понять (склад, слово,

речення, суфікс, префікс), 

– виділення з потоку мовлення лінгвістичних одиниць та їх

свідоме співвіднесення з цими поняттями, 

– диференціювання граматичних форм, 

– неправильний вибір із парадигматичного ряду граматичного

значення слів, що призводить до виникнення цілої низки труд/

нощів писемного мовлення, а саме — дизорфографії.

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що для

дітей з НЗНМ проблема подолання орфографічних помилок є до/

сить складною і потребує від логопедів та педагогів/практиків по/

шуку нових шляхів її вирішення.

Аналіз робіт багатьох авторів [6; 7 та ін.] свідчить, що школярам

із дизорфографією властивий недостатній для оволодіння орфо/

графічною навичкою рівень сформованості мовленнєвої функції,

який проявляється у обмеженому обсязі словника дитини; нечіт/

кості уявлень про звуковий і морфологічний склад слова; недостат/

ності мовних узагальнень, несформованості різних видів мовного

аналізу, операцій порівняння, спрямування уваги на формальні

одиниці мови тощо. Однак більшість досліджень вказують на те, що

однією з основних причин дизорфографічних помилок є недостат/

ня сформованість морфологічної та лексичної систем мови.

Розвиток морфологічної системи включає в себе формування

механізмів словотворення, що спираються на здатність аналізувати,
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узагальнювати та диференціювати мовні одиниці. Невміння корис/

туватися способами словотворення може призвести до обмежених

можливостей оперувати словами і, як наслідок, до утруднень у про/

цесі добору похідних слів, що є необхідною передумовою засвоєння

морфологічного принципу письма.

Оволодіння морфологічною системою мовлення тісно пов’яза/

но з розвитком спеціальної розумової дії — морфологічного аналі/

зу, що базується на численних практичних зіставленнях словоформ

того самого слова, а також слів з однотипним морфологічним

оформленням у процесі сприйняття мовлення, практичному ви/

члененні морфологічних елементів, за рахунок яких утворюється різ/

ниця у граматичному і лексичному значеннях словоформ та прак/

тичному усвідомленні словотворчих та граматичних морфем [7].

Виділення з однотипного морфологічного ряду спільних еле/

ментів є першим кроком у формуванні морфологічних узагальнень,

які необхідні для оволодіння словотворчими моделями, а тому

сформованість дії морфологічного аналізу розглядається як одна

з необхідних умов для засвоєння морфологічного принципу письма. 

Обмеженість лексичних засобів у дітей з НЗНМ проявляється

у наявності труднощів, пов’язаних зі словозміною та словотворен/

ням. Оволодіння вмінням добирати однокореневі слова, помічати

у них схожість і відмінність, з точки зору семантики і звучання, знач/

ною мірою збагачує словник дитини, сприяє формуванню елемен/

тарних морфологічних узагальнень і орфографічної пильності. 

Специфічні порушення, що фіксуються у писемній продукції

дітей цієї категорії, можна поділити на дві групи, а саме: дисгра/

фічні та дизорфографічні. Диференціальна діагностика цих пору/

шень визначається, перш за все, усвідомленням того, який прин/

цип правопису порушується. В останні роки все більшої уваги

педагогів привертають діти, які мають труднощі у оволодінні саме

морфологічним принципом письма, оскільки зазначені помилки

носять стійкий характер, а методики подолання дисграфії не нада/

ють. Зважаючи на це, постає необхідність у розробці змісту методики,

спрямованої на своєчасне виявлення та подолання дизорфографії

в учнів молодших класів загальноосвітніх шкіл. 

З цією метою ми вважаємо за необхідне вивчити стан сформо/

ваності практичних та теоретичних мовленнєвих знань і умінь, які

забезпечують засвоєння орфографічної навички, та виявити психо/

логічні механізми орфографічних помилок. 
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Отже, подолання дизорфографії в учнів з НЗНМ початкових

класів загальноосвітніх шкіл лишається однією з актуальних проблем,

що стоять перед школою протягом усього її розвитку. Розроблення

методики діагностики, спрямованої на виявлення психолінгвістич/

них механізмів орфографічних помилок, дозволить систематизувати

багатоаспектні дані про порушення писемного мовлення, а також

розробити найбільш інформативні та ефективні шляхи профілак/

тичного і корекційного впливу.

Среди нарушений письменной речи у младших школьников с НОНР
одно из ведущих мест занимает дизорфография — стойкое и специфи&
ческое отставание в усвоении норм орфографии. В статье автор
предлагает обзор литературных данных по вопросам формирования
орфографического навыка, а также проблематики нарушений форми&
рования письменной речи. Показано, что трудности в овладении гра&
мотным письмом вызваны причинами, которые находятся как в нере&
чевой, так и речевой сфере. 

Ключевые слова: нерезко выраженное общее недоразвитие речи,

НОНР, орфографический навык, младшие школьники, дизорфог/

рафия.

Not clearly displayed general underdevelopment of speech habits leads to
different infringements of mastering by written speech. Indigestion morpho&
logical principle of spelling, dysorthography, is one of them. Within the limits
of given article the author the review of the literary data concerning the
theory of formation of orthographic skill, and also, mastering by the writing
by children with the general underdevelopment of speech habits.

Key words: not clearly displayed general underdevelopment of speech

habits (NGUS), writing speech, orthographic skill, dysorthography.
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УДК 615.8:373.2 (075) Н. В. Пилюк,
викладач

ОЗДОРОВЧА РОБОТА У СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ
ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОЇ
АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Оздоровча робота — один із головних засобів соціальної адаптації
дітей&інвалідів, який може виступити базовим компонентом форму&
вання взаємодії особистості з навколишнім середовищем. Досліджу&
ються актуальність і необхідність використання оздоровчих техно&
логій соціальним працівником у спеціалізованому дошкільному закладі.
Вказуються шляхи здійснення процесу адаптації використанням оздо&
ровчих засобів у дошкільній установі та визначаються нові цілі
дослідження в означеному напрямі.

Ключові слова: оздоровча робота, здоров’язберігаючі освітні тех/

нології, соціальна адаптація, діти/інваліди, спеціалізований

дошкільний заклад, здоровий спосіб життя. 

Постановка проблеми. Сучасний стан українського суспільства

вимагає гуманізації всіх сторін його життя. А тому, звичайно, не

можна обійти стороною таку категорію населення, як діти/інваліди.

Сьогодні в Україні налічується близько 3 млн неповносправних

осіб. Особлива увага має бути приділена інвалідам, які мають вади

в розумовому та фізичному розвитку. Важливим чинником активі/

Розділ ІІ Спеціальна педагогіка:  
досвід,


