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Тому ще один критерій вибору середовища та мови програмування – це 
легка у користуванні система відлагодження програми, мінімізація 
вірогідності появи неявних помилок, пов’язаних, наприклад, з 
використанням неправильних типів даних. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ БУДОВИ 
МОВЛЕННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ 
НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ЕЙДЕТИКИ 

 
Провідною ідеєю Концепції державного стандарту спеціальної освіти 

дітей з особливими потребами є орієнтація на ефективне використання 
збережених систем та функцій, здатних взяти на себе компенсаторно-
корекційне навантаження, цілеспрямований розвиток психічних процесів, 
які обумовлюють рівень засвоєння знань, умінь, навичок та відповідну 
освіченість дитини, її інтеграцію в соціум. Завдання розвитку зв’язного 
мовлення посідають центральне місце у загальній системі роботи з 
розвитку мови в дошкільному освітньому закладі. Навчання зв’язному 
мовленню одночасно є і метою і засобом практичного опанування мовою. 
Воно має надзвичайне значення для розвитку інтелекту та самосвідомості 
дитини, позитивно впливає на формування її важливих особистісних 
якостей, таких, як комунікабельність, доброзичливість, ініціативність, 
креативність та компетентність. За допомогою добре розвиненого зв’язного 
мовлення дитина навчається мислити, легко встановлює контакт із 
оточуючими, ініціює власні ідеї, бере участь у різних видах дитячої творчості. 

Останні дослідження психологів у країнах світу показали, що кожна 
третя або четверта дитина дошкільного віку страждає на затримку 
мовлення або його порушення, незалежно від рівня освіти батьків або їх 
соціального статусу. В Україні офіційна статистика також констатує 
зростання кількості дітей дошкільного віку, які мають відхилення у 
мовленнєвому розвитку [1]. Тому виявлення тяжких мовленнєвих 
порушень у дітей та вибір оптимальних шляхів їх корекції на сьогодні є 
актуальною проблемою. Особливостям психічного розвитку дітей 
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дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку присвячені праці 
Л. С. Виготського, Т. Б.Філічевої, Г. В. Чіркіної [2, 4]. 

Досить часто у дітей із третім рівнем ЗНМ спостерігається 
нестійкість уваги і пам’яті, недостатність регулюючої функції мовлення, 
порушення пізнавальної діяльності та розумової працездатності. Діти 
швидко втомлюються у розумових видах діяльності. Вони стають 
дратівливими, збудженими, розгальмованими, неспокійними, непосидючими, 
їхній настрій швидко змінюється внаслідок емоційної нестійкості [3].Все 
це призводить до поганого засвоєння матеріалу, а пізніше і до стійкої 
неуспішності у початковій школі. Тому потрібно застосовувати різні 
корекційні методи та прийоми для подолання вад мовлення. 

Вміння засвоювати та відтворювати – це найважливіший аспект 
інтелектуальних можливостей дитини, що визначає результати їх вміння 
вчитися. Ейдетика дає змогу розширити творчі можливості дитини завдяки 
гармонійній роботі лівої(логіка) та правої(творчість, образне мислення) 
півкуль головного мозку. Вона формує вміння дітей ефективно і 
самостійно вчитися, підвищує самооцінку дитини завдяки 
результативності у навчанні, створює психологічний комфорт, розвиває 
самодостатність особистості, яка впевнена у собі і в своїх можливостях [3]. 

З метою корекції граматичної будови мовлення нами була 
розроблена програма, яка включала засоби ейдетики. 

На нашу думку, ефективними методами, які б сприяли реалізації 
поставленої мети, є методи синектики (знаків-символів), піктограм, 
друдлів. Метод піктограм використовується для збагачення словникового 
запасу, усвідомлення фрази в цілому, розвитку мовної активності. 
Використовуючи піктограми в своїй роботі, можна не хвилюватися за 
рівень своїх художніх здібностей, оскільки потрібно зобразити лише 
фрагмент предмета [1]. 

Метод друдлів сприяє розвитку асоціативного та дивергентного 
мислення, пам’яті, вчить знаходити нестандартні підходи до вирішення 
різноманітних задач. Свою думку дитина має обов’язково обґрунтувати, 
що спонукає її до мовленнєвої активності [1]. Метод синектики сприяє 
формуванню у дітей старшого дошкільного віку пізнавальної активності та 
розвитку образного мислення. 

Розроблена нами програма передбачала різні форми роботи, 
спрямовані на формування пізнавальної активності та розвиток мовлення у 
дошкільників за допомогою використання символів: порівняння предметів 
та їх опис, складання речень, заучування віршів, відгадування загадок, 
складання казок та використання дидактичних ігор. А це свідчить про те, 
що піктограми та друдли дали змогу дошкільникам зберегти логічне 
мислення, що знайшло своє відображення у розвитку мовлення. 

Аналіз проведених нами досліджень свідчить про те, що 
використання методів ейдетики стимулює розвиток пізнавальної 
активності, покращує пам’ять, розвиває уяву, мислення, увагу та сприяє 
підвищенню ефективності засвоєння знань старшими дошкільниками. 
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«НЕБЛАГОНАДІЙНА» ДЛЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ  
СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА 

 
На якій би сцені вона не виступала – у Львові, Варшаві, Парижі, 

Пармі, Петербурзі чи Нью-Йорку, її спів міг підкорити та зачарувати будь-
яку публіку. Співати з нею на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, 
Тітто Руффо, Федір Шаляпін. Соломія Амвросіївна Крушельницька – 
жінка з сильним характером, чаруючим голосом та тяжкою долею.  

Творчий шлях співачки досліджували С. Людкевич, О. Зелінський, 
М. Головащенко. Мета дослідження – простежити складний період в житті 
Соломії після повернення в Україну та ставлення до неї радянської влади.  

Соломія Крушельницька не залишила спогадів; не написала жодного 
слова про свою родину та приватне життя, про свою кар’єру, партнерів по 
сцені. Всюди і завжди артистка оповідала про себе вельми скупо, 
послуговуючись формулою «народилася, вчилася, співала».  

Успіх С. Крушельницької на оперних сценах світу був визнанням 
української музики й мистецтва. З 1894 р. Крушельницька виступає у 
Львівській опері. У другій половині 1890-х років почались її тріумфальні 
виступи на сценах найвідоміших театрів світу в операх «Аїда», «Трубадур» 
Д. Верді, «Фауст» Ш. Гуно, «МанонЛеско» і «Чіо-Чіо-Сан» Д. Пуччіні, 
«Кармен» Ж. Бізе, «Електра» Р. Штрауса, «Євгеній Онєгін» і «Пікова 
дама» П. Чайковського та інших [1, с. 249].  

Сповнений випробовувань та гірких втрат період почався після 
смерті її коханого чоловіка, тоді вона несподівано вирішила повернутися в 
Україну. В серпні 1939 р., коли над Європою почали скупчуватися хмари 
Другої світової війни, попри перестороги друзів та категоричну відмову 
італійського уряду видати жінці закордонний паспорт, Соломія 
Амвросіївна виїхала до Львова. 

Вона провідала рідню, блукала давно знайомими, але вельми 
призабутими вуличками міста Лева. А потім прийшли радянські війська та 
принесли оперній діві злидні та підкреслену байдужість влади. Підступили 


