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офщшного опонента доктора психолопчних наук, професора Мам1чево1 

Олени Володимир1вни на дисертацшну роботу Мартиненко 1рини 
Володимир1вни «Психолопчш засади формування комуншативно1 

д1яльност1 дггей старшого дошкшьного вшу з системними порушеннями 
мовлення», подану до захисту на здобуття наукового ступеня доктора 
психолопчних наук за спещальшстю 19.00.08 -  специальна психолопя

Актуальним завданням спещально!' педагогши та психологИ' е 

сощал1защя д1тей i3 р!зними порушеннями психоф1зичного розвитку, що 

значною Mipoio залежить вщ \хньо1 комушкативноТ компетентност1, яка 

визначаеться комплексом сощально-особистюних рис та сформован1стю 

комуншативно!' д1яльносп 1ндивща.

Зважаючи на те, що провщним засобом реал1зацн комун1кативно1 

д1яльност1 е мовлення, особливий досл1дницький штерес викликае трупа д1тей 

i3 системними порушеннями мовлення, яка е одшею з найчисельшших пом1ж 

oci6 i3 в1дхиленнями у розвитку в Украпп.

До цього часу, попри велику юльюсть роби, присвячених вивченню 

спшкування д1тей i3 р1зними формами псих1чного дизонтогенезу, проблема 

становления комун1кативно1 д1яльност1 д1тей i3 системними порушеннями 

мовлення в спещальнш психологй' вивчена недостатньо. Саме тому 

дисертацшне дослщження I. В. Мартиненко, присвячене формуванню 

комушкативно'1 д1яльност1 д1тей старшого дошк1льного вшу i3 системними 

порушеннями мовлення, е актуальним як у науковому, так i практичному 

аспектах.

Як засвщчують численш досл1дження, комун1кативна д1яльн1сть е 

провщним фактором сощально-особистюного розвитку дитини дошкшьного 

в1ку. Водночас, вченими встановлено комуншативну дезадаптац1ю, порушення 

комун1кативних умшь, недостатн1сть комун1кативно1 потреби в дней i3 

системними порушеннями мовлення, що обумовлюе розробку спещальних 

п1дход1в щодо розвитку Ух комун1кативно1 д1яльност1.



Авторкою обгрунтовано психолопчш засади й розроблено нову 

психокорекцшну систему формування комуншативноТ д1яльност1 дггей 

старшого дошкшьного вшу з системними порушеннями мовлення, 

впровадження яко'Т засвщчило д1евють експериментального впливу на 

особистюний, д1яльнюний та структурний компоненти дослщжуваноТ 

д1яльностт

У дослщженш автором чггко визначений понятшно-категор1альний 

апарат, коректно сформульоваш його мета, завдання, об’ект i предмет. Метою е 

теоретико-концептуальне обгрунтування та емшричне дослщження 

комуншативноТ д1яльност1 д1тей старшого дошкшьного вшу з системними 

порушеннями мовлення, розробка, апробащя та впровадження 

психокорекцшноТ системи формування ще'Т д1яльностп Сформульоваш завдання 

шдпорядковаш метр засвщчують лопчшсть та послщовнють основних еташв 

дослщження.

Поставлен! завдання охоплюють теоретичний анал1з дослщжень 

комуншативноТ д1яльносп та мехашзм1в и формування; методолопчне 

обгрунтування та розробку методики емшричного дослщження комуншативноТ 

д1яльност1 дНей старшого дошкшьного вшу i3 системними порушеннями 

мовлення, експерименталъне вивчення та визначення особливостей, розробку 

типологп комуншативноТ д1яльност1 дНей старшого дошкшьного вшу !з 

системними порушеннями мовлення; теоретичне обгрунтування психолопчних 

засад формування зазначеноТ д1яльностр розробку та апробащю системи 

психокорекцшного впливу на процес формування комуншативноТ д1яльност1 

дней старшого дошкшьного вшу i3 системними порушеннями мовлення.

Використаш у дослщжеш методи адекватш поставленим задачам. 

Оптимально визначеш методолопчш ор1ентири та теоретичш засади 

дисертацшно'Т робота, яю грунтуються на наукових працях вчених у галуз1 

психологи, фшософп, педагопки, положениях про взаемовплив суспшьства та 

особистостд про комуншативно-особистюний пщхщ до вивчення розвитку 

дитини з системними порушеннями мовлення; культурно-юторичнш концепцп,



теорхях комунжацп, мови и мовлення, психиного дизонтогенезу, 

комушкативно-мовленневого розвитку в онтогенез!, сучасних уявленнях про 

структуру i симптоматику системних порушень мовлення первинного Генезу; 
особистюно-ор1ентованш концепцп розвитку дитини тощо.

Грунтовне вивчення теоретико-методолопчних засад проблеми вивчення 

комушкативно!’ д1яльност! надало можливють автору дисертацшного 

дослщження визначити психолопчш мехашзми, умови становления й розвитку 

комушкативно1 д1яльност1, розробити й структурно-функцюнальну модель з 

позицш базових у дослщженш методолопчних шдход1в: д1яльшсного,

системного, особист1сно-ор1ентованого та особистюно-комушкативного.

Здобувачкою здшснено ретельний анал1з р1зноаспектних дошпджень 

комушкативно'1 д!яльност1 д1тей i3 системними порушеннями мовлення, на 

основ! яких аргументовано доводиться теза щодо тотожност1 комушкативнш 

д1яльност1 поняття «д!яльшсть спшкування», а також факт залежност1 

комушкативно'1 д1яльност1 вщ стану комушкативних рис особистост1 шдивща; 

розглянуто особливост1 та визначено критерн комушкативного розвитку Д1тей 

старшого дошкшьного BiKy з системними порушеннями мовлення та 

нормативним розвитком, обгрунтовано експериментальну виб1рку дггей i3 

системними порушеннями мовлення первинного Генезу.

Враховуючи положения дитячо!' та спещально! психологи, 

I. В. Мартиненко розробила методику емшричного дослщження комушкативно!' 

д1яльност1 д1тей старшого дошкшьного вшу з системними порушеннями 

мовлення, основы завдання яко! спрямоваш на виявлення особливостей 

сформованост1 перцептивних, штерактивних та шформацшно-комушкативних 

умшь, а також -  мовленневих, експресивно-м1м1чних та предметно-дшових 

комушкативних засоб1в; з’ясування особливостей структурно!’ оргашзащ'!, 

стшкост1 й послщовност! !'хньо! комушкативно!' д1яльностр видшення й тишв.

До найважливших результате емшричного дослщження автора 

можливо вщнести: встановлення фрагментарност1 та нестшкосп структурно!' 

оргашзащ!' комушкативно! д1яльност1 д!тей i3 системними порушеннями



мовлення; з ’ясування того, що в структур! комушкативного арсеналу 

особистост! д1тей i3 системними порушеннями мовлення старшого дошкшьного 

вшу домшують риси спрямованост! на взаемод1ю з людьми, прагнення до 

колективноУ д1яльност!, конформное^, комушкативноУ стереотипност1 та 

ригщност!, образливостз; визначення провщних титв  комушкативноУ 

д1яльност1 старших дошкшьниюв i3 системними порушеннями мовлення; 

виявлення чинниюв розвитку структурно оргашзованоУ комушкативноУ 

д!яльност1 та комушкативноУ Ыщативност! д1тей старшого дошкшьного вшу з 

системними порушеннями мовлення тощо.

Дисертацшне дослщження характеризуеться безумовною науковою 

новизною, яка, насамперед, полягае у тому, що автором вперше теоретично 

обгрунтовано психолопчш засади формування комушкативноУ д1яльност1 дггей 

i3 системними порушеннями мовлення на тдГрушп особистюно-ор!ентованого, 

системного, д!яльнюного та особистюно-комушкативного пщход1в.

Вагомим авторським здобутком е розроблена типолопя комушкативноУ 

д1яльност1 д!тей старшого дошкшьного BiKy i3 системними порушеннями 

мовлення та встановлеш чинники Ухнього формування.

Значущим внеском у теорш та практику спещальноУ психолоп'У е 

розроблена дисертанткою психокорекцшна система формування

комушкативноУ д1яльносзт д!тей старшого дошкшьного вшу з системними 

порушеннями мовлення, поетапна реал!защя якоУ охоплювала три основш 

компонента: роботу з дитиною, педагогами та батьками. Основним 

шструментом прямого впливу на комушкативну д1яльнють д1тей у межах 

розроблено'У системи став комуншативний треншг, завдання якого передбачали 

вплив на особистюну, д!яльшсну та структурну складов! щеУ д!яльност!.

BiporiflHicTb отриманих у дослщженш результат!в забезпечуеться 

вал!дн!стю та надшнютю дослщницьких метод!в, проведениям

експериментальних пошук1в у пор!вняльному аспект!, до та шсля 

формувальних вплив!в, коректшстю к!льк!сного та якюного анал1зу 

експериментальних даних, достатшм обсягом виб!рки, а також результатами



апробаци та практичного впровадження результаюв дослщження. Грунтовною е 

експериментальна база дослщження, яким охоплено перюд i3 2013 по 2016 

роки, бшя двадцяти дошюльних заклад1в для д1тей, компенсуючого типу 

зокрема, 686 д1тей старшого дошюльного в1ку.

Результата дисертацшного дослщження мають важливе практичне 

значения, яке полягае у тому, що розроблена дисертанткою методика 

д1агностики комушкативно!' д1яльност1 старших дошюльниюв i3 системними 

порушеннями мовлення може використовуватись практичними психологами 

спещальних осв1тшх заклад1в та у психолопчному супровод1 цих д1тей; 

психокорекцшна система формування комушкативно!' д1яльност1 старших 

дошкшьниюв зазначено!' категори впроваджена у д1яльнють спец1альних 

дошк1льних навчальних заклад1в; розроблен1 психокорекц1йн1 технологй' 

можуть використовуватись у навчально-виховному npopeci в умовах 

штегровано1 та шюпозивно!' осв1ти.

Дисертацшне досл1дження I.B. Мартиненко характеризуеться 

структурованютю та лопчшстю викладеного матер1алу. Змют дисертаци 

повн1стю розкривае обрану тему та вщповщае завданням дослщження. За 

змютовими та формальними показниками (обсяг, структура, шюстративний 

матер1ал тощо) дисертащя задовольняе вимоги до докторських дисертацш. 

Основн1 положения та результата дослщження висв1тлено в 45 наукових i 

науково-методичних працях: 1 монографй'; 2 навчальних пошбниках; 1

навчально-методичному пошбнику, 21 одноос1бн1й статт1 у в1тчизняних та 5 -  у 

заруб1жних пер1одичних наукових виданнях; 2 -  у загальнонаукових; 13 - 

матер1алах наукових конференцш. Теоретичн1 та експериментальн1 положения 

доповщались та були схвален1 на 29 науково-практичних конференциях i 

сем!нарах, з яких 18 -  м1жнародного та 11 всеукра’шського i м1жрепонального 

р1вня.

В1дм1чаючи безумовн1 позитивш сторони проведеного дисертантом 

дослщження, водночас, варто зупинитись на деяких зауваженнях i пропозищях 

дискус!йного характеру, яю можуть бути п1дставою для подалыного



обговорення:
1. Авторський погляд до вивчення комушкативно! д1яльностл, у 

теоретичны частит дослщження представлено р1зними психолопчними 

пщходами, пом1ж яких основними було визначено д1яльнюний, системний та 

особистюно-ор1ентований, на шдгруни яких розроблено структурно- 

функцюнальну модель комушкативно! д1яльность Водночас, в 

експериментальнш частиш дослщження базовим методолопчним пщходом, 

окр1м зазначених, встановлений особистюно-комушкативний пщхщ. Вважаемо, 

що доцшьшше було заявили про цей пщхщ вже в теоретичны частиш та 

обгрунтувати його значушдсть шляхом включения в структурно-функщональну 

модель комушкативно! д1яльность

2. На нашу думку, анал1зуючи сучасш науков1 даш щодо комушкативно! 

д!яльност! дггей i3 системними порушеннями мовлення, дисертантка занадто 

детал1зуе логопедичш, медичш пщходи до даного вар!анту порушення розвитку 

дггей. Оскшьки дисертацыне дослщження е психолопчним, достатньо було 

обмежитись анал1зом спещальних психолопчних пщход1в та дослщжень 

комушкативного розвитку дИей i3 системними порушеннями мовлення, що 

було б доцшьшшим i робота мала б бшын виражений шдивщуальний характер.

3. Представлений анал1з здобутих в результат! дослщження 

емшричних даних е р13НОмаштним, i3 урахуванням кшьюсних та яюсних 

показниюв, використанням сучасних статистичних метсдов. Водночас, потребуе 

додаткового пояснения Bn6ip пщход!в до статистично! обробки даних у р1зних 

методиках, чим вы обумовлений i наскшьки ефективний з урахуванням 

показниюв кожно'1 конкретно!' методики.

4. Вагомим здобутком дисертацыно! робота е розроблена типолопя 

комушкативно!' д!яльнос11 дИей i3 системними порушеннями мовлення 

старшого дошкшьного вжу та видшеш чинники и розвитку. Водночас, 

висвшгеш на сторшках четвертого роздщу кореляцыш та регресыш зв’язки 

м1ж дослщжуваними яви щами дають пщстави не тшьки для визначення 

чинниюв комушкативного розвитку, а й -  назвали причини його порушення,



встановити закономфносп становления у старших дошкшьникт 13 системними 

порушеннями мовлення. Видшення окремого роздшу дозволило б повно та 

лопчно розкрити зазначеш положения з позицш базових методолопчних 

шдход1в дослщження.

5. У дисертацшному дослщженш зустр1чаються стшпстичш i 

граматичш orpixn, орфограф1чш неточности техшчш вади.

Проте, висловлеш нами зауваження, зазначеш момента не е критичними i 

не впливають суттевим чином на наукову цшнють та практичну значунцсть 

роботи I. В. Мартиненко, яю слщ розглядати як побажання для подалыних 

дослщжень. Вони не перешкоджають тому, щоб зробити такий загальний 

висновок.

Представлене дисертацшне дослщження е завершеною працею, в якш 

отримано HOBi науково обгрунтован1 теоретичн1 положения та достов1рш 

емп1ричн1 результата, яю у сукупност1 е суттевими для спещально! психологи 

та розв’язують важливу наукову проблему. Автору вдалось вийти на новий 

р1вень теоретичного осмислення психолопчних засад формування 

комун1кативно1 д1яльност! д!тей старшого дошк!льного BiKy з системними 

порушеннями мовлення з позицш сучасних теоретичних пщход1в, розробити 

психокорекцшну систему, HOBi психолог1чн1 технолопУ формування 

комушкативно'1 д1яльност! цих д1тей.

Дисертащя вщповщае паспорту спещальност1 19.00.08 -  спещальна 

психолопя.

Висновок. Дисертац1йна робота «Психолопчш засади формування 

комун1кативно1 д1яльност1 д1тей старшого дошк1льного в1ку з системними 

порушеннями мовлення» е завершеним самостшним дослщженням.

За ступенем актуальност1 теми, новизною отриманих результат1в, 

теоретичною та практичною значунцстю дисертац1я в1дпов1дае вимогам МОН 

Украши та «Порядку про присудження наукових ступешв» № 567 вщ 

24.07.2013, a iT автор- Мартиненко 1рина Володимир1вна, заслуговуе на



присудження Тй наукового ступеня доктора психолопчних 

спещальшстю 19.00.08 -  спещальна психолопя.
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