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УВОДЗІНЫ 

Актуальнасць праблемы. 

У Рэспубліцы Беларусь заканадаўча зацверджаны дзве дзяржаўныя 

мовы – руская і беларуская. Такім чынам, маўленчае развіццѐ дзяцей, у тым 

ліку дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення (ЦПМ), у нашай краіне 

адбываецца ва ўмовах блізкароднаснага білінгвізму. З аднаго боку, 

генетычная блізкасць рускай і беларускай моў быццам бы спрыяе больш 

лѐгкаму іх засваенню. З іншага боку, нават у дзяцей агульнаадукацыйных 

школ назіраюцца сляды інтэрферэнцыі, асабліва фанетычнай і 

фанематычнай. 

Першапачаткова (да 2006/07 навучальнага года) навучанне дзяцей з 

ЦПМ вялося толькі на рускай мове. Гэта было абумоўлена тым, што ў  

дадзенай катэгорыі дзяцей вылучаліся спецыфічныя цяжкасці маўлення, а 

таксама адбываўся адмоўны ўплыў беларускай мовы на засваенне рускай – 

з’ява інтэрферэнцыі. Ужо ў 2006/07 навучальным годзе годзе ў вучэбных 

планах спецыяльных школ названнага тыпу з рускай мовай навучання ў 

шостым класе з’явіўся новы прадмет – беларуская мова. З таго часу таксама 

адбыліся пэўныя змены: з 2008/09 навучальнага года беларуская мова як 

прадмет у дадзеных школах з рускай мовай навучання з’яўляецца ўжо ў 

пятым класе. Позні пачатак вывучэння другой мовы тлумачыцца тым, што 

толькі да гэтага часу дзеці ў некаторай ступені засвойваюць сістэмныя 

адносіны мовы. Аднак на працягу ўсяго навучання ў школе вучні не 

авалодваюць у патрэбнай ступені тымі лексічнымі, граматычнымі, фанетыка-

фанематычнымі абагульненнямі, якія ляжаць у аснове нармальнай маўленчай 

дзейнасці. Вывучэнне другой мовы (беларускай) яшчэ больш пагаршае 

негатыўныя з’явы ў маўленчай дзейнасці школьнікаў. 

Пытанні развіцця маўлення дзяцей і авалоданне імі сродкамі і 

спосабамі маўленчай дзейнасці з’яўляюцца значнымі ў такіх галінах 

навуковага ведання, як псіхалогія, лінгвістыка, псіхалінгвістыка, лагапедыя, 

методыка навучання беларускай мове. Адной з актуальных праблем методыкі 

навучання беларускай мове школы для дзяцей з ЦПМ з’яўляецца 

фарміраванне і развіццѐ семантыкі лексікону, паколькі лексічны запас, яго 

характар і актуалізацыя знаходзіцца ў цеснай сувязі з узроўнем развіцця 

пазнавальнай дзейнасці. Узбагачэнне слоўнікавага запасу – адзін з 

найважнейшых напрамкаў карэкцыйнай работы з вучнямі з ЦПМ, а 

вывучэнне мнагазначнасці слоў – актуальная праблема спецыяльнай 

методыкi развiцця маўлення. 

З прычыны таго, што вывучэнне асобнай тэмы «Мнагазначнасць слова» 

у праграме спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы для дзяцей з ЦПМ з 

рускай мовай навучання ў курсе беларускай мовы не прадугледжана, таму 

тэма дадзенай работы актуальна. 

Мэта даследавання: тэарэтычна абаснаваць і распрацаваць комплекс 

практыкаванняў для фарміравання ўменняў распазнаваць значэнні 

мнагазначных слоў у вучняў з ЦПМ на ўроках беларускай мовы. 
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Аб’ект даследавання: працэс фарміравання ўменняў распазнаваць 

значэнні мнагазначных слоў у вучняў з ЦПМ на ўроках беларускай мовы. 

Прадмет даследавання: комплекс практыкаванняў для фарміравання 

ўменняў распазнаваць значэннi мнагазначных слоў у вучняў з ЦПМ на 

ўроках беларускай мовы (на матэрыяле вучэбнага дапаможніка для 6-га класа 

спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы з рускай мовай навучання). 

Задачы даследавання: 

1. Вызначыць лінгвістычныя, псіхалінгвістычныя, педагагічныя і 

метадычныя аспекты праблемы засваення мнагазначнасці слоў вучнямі з 

ЦПМ. 

2. Правесці параўнальнае вывучэнне здольнасцей распазнаваць 

значэнні мнагазначных слоў у вучняў з ЦПМ і без парушэнняў маўлення. 

3. Распрацаваць метадычныя рэкамендацыі па выкарыстанні 

комплексу практыкаванняў для фарміравання ўменняў распазнаваць значэнні 

мнагазначных слоў у вучняў з ЦПМ на ўроках беларускай мовы. 

Для рэалізацыі вызначанай мэты і пастаўленых задач выкарыстоўваліся 

наступныя метады даследавання: 

1. тэарэтычны (аналіз i  абагульненне лiнгвiстычнай, 

псiхалінгвістычнай, педагагiчнай i метадычнай літаратуры па праблеме 

даследавання);  

2. бiяграфiчны (аналiз і вывучэнне медыка-псiхолага-педагагiчнай 

дакументацыi);  

3. эксперыментальны (канстатуючы эксперымент);  

4. матэматыка-статыстычны і якасны віды аналізу атрыманых 

дадзеных;  

5. метад інтэрпрэтацыі. 

Апрабацыя вынікаў навуковай работы: 

Вынікі даследавання абмяркоўваліся і дакладаліся на пасяджэнні 

кафедры лагапедыі факультэта спецыяльнай адукацыі БДПУ (май 2014 г.); IV 

Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (з міжнародным 

удзелам) “Специальное образование: профессиональный дебют” (БДПУ, 

сакавік 2013 г.); V Рэспубліканскай студэнцкай алімпіядзе па карэкцыйнай 

педагогіцы і спецыяльнай псіхалогіі (з міжнародным удзелам) (БДПУ, 

снежань 2013 г.); V Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (з 

міжнародным удзелам) “Специальное образование: профессиональный 

дебют” (БДПУ, сакавік 2014 г.); на навукова-практычнай канферэнцыі 

“Современные тенденции образования лиц с ОВЗ” (МГПУ, красавік 2014 г.); 

на Х студэнцкай навукова-практычнай канфэрэнцыі “Студенческая наука как 

фактор личностного и профессионального развития будущего специалиста” 

(БДПУ, красавік 2014 г); на прэс-канферэнцыі “Специальное образование: 

история и современность” (БДПУ, красавік 2014 г.); вынікі даследавання 

выкарыстоўваюцца пры выкладанні дысцыплін «Лагапедыя», «Асновы 

спецыяльнай методыкі навучання вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення» 

для студэнтаў БДПУ, у адукацыйным працэсе ДУА «Спецыяльная 
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агульнаадукацыйная школа № 18 г. Мінска для дзяцей з цяжкімі 

парушэннямі маўлення». 
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